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E
fter Indonesiens självständighet 1949 såg USA 
med oro på utvecklingen i landet. En viss de-
mokratisk utveckling hade man kunnat tolerera, 
men den antikapitalistiska och antiimperialis-
tiska trend som växte sig allt starkare, den tyckte 

man inte om. Indonesien var ett land 
med enorma naturtillgångar som väst-
världen ville lägga beslag på, men med 
1960-talets utveckling fanns det en risk att 
den skulle snuvas på hela kalaset. 

Det tänkte inte USA gå med på och 
tillsammans med Indonesiens militär, reli-
giösa ledare och högerekonomer iscen-
satte USA:s regering (med stöd av CIA) 
en statskupp. Den 30 september 1965 
mördades sju högt uppsatta officerare, 
varav sex generaler, och skulden fick PKI 
(Indonesiens kommunistiska parti). 

General Suharto tog över ledningen av militären, kuppen 
slogs ner, och så inleddes en massaker på 3 miljoner männi-
skor och 1,5 miljoner sattes i arbetsläger under avskyvärda 
förhållanden (siffrorna varierar beroende på källa). ”Den 
livsfarliga farsoten kommunism skulle stävjas”. Det kunde 

räcka med att vara vän eller släkt med en kommunist. Eller 
socialist, eller intellektuell, eller etnisk kines. Alla som sågs 
som ett hot mot ”The New Order” som Suharto och hans 
allierade ville införa anklagades för att vara kommunister. 
Och skulle elimineras.

PKI:s kvinnogrupp Gerwani anklagades 
för att ha deltagit i ett ritualmord på ge-
neralerna. Man sade att kvinnorna hade 
klätt av sig nakna och dansat och sedan 
torterat generalerna med rakhyvlar. Det 
påstods att de hade skurit ut generalernas 
ögon och skurit av deras könsdelar. Efter 
att de döda kropparna hade dumpats i 
en djup brunn hade kvinnorna deltagit i 
en orgie tillsammans med de närvarande 
männen. Historien om de hemska kvin-
norna spreds runtom i landet, men ingen 
av dem fick någonsin en rättegång. 

Gerwanikvinnor blev en speciellt utsatt grupp som demo-
niserades genom den indonesiska militärens propaganda-
kampanj, som framställde medlemmarna i Gerwani som 
”omoraliska horor” som svikit sin nation genom att vara 
involverade i statskuppen. Det kunde räcka att de hade 

KVINNORNA 
SOM ÖVERLEVDE

T E X T  &  F O T O  A N N - B R I T T  S T E R N F E L D T

En statskupp i Indonesien 1965 möttes av en kontrakupp under 
ledning av general Suharto. Flera miljoner människor mördades 
och många sattes i arbetsläger där kvinnor var en extra utsatt 

grupp. Ingen av de överlevande har ännu fått upprättelse, men nytt 
hopp har tänts inför en planerad Folkets tribunal i Haag 2015. 

”DE DROG AV MIG HÅRET OCH DE 
SLOG UT MINA TÄNDER. 

DE STACK PISTOLER I MIN MAGE 
OCH HOTADE ATT DÖDA MIG.”

–  M A N I S M A R
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hjälpt till med att sy eller laga mat, det var tillräckligt för att 
bli åtalade för medverkan i kuppen. Ibland var kvinnorna 
inte ens med i Gerwani utan i stället aktiva i olika fackfören-
ingar. Men alla som var misstänkta för att ha haft det minsta 
samröre med kommunisterna fängslades. 

Jag träffar några av kvinnorna som överlevde massakern i 
Bukittinggi, västra Sumatra. En av dem är Rosnina som var 
medlem i Gerwani och dömdes till tolv år i arbetsläger. Hon 
hade med sig sitt ettåriga barn in i lägret men det dog efter 
en tid. Hennes man sattes också i läger men försvann efter 
sju månader. 

– De berättade för mig att de huggit huvudet av honom och 
slängt det i floden och sedan slängt hans kropp i en ravin. 
Att berätta sådant var deras sätt att skända mig, det var en 
del av tortyren. Jag fick också ofta se människor dödas, det 
var ett sätt att hota mig. Om jag inte berättade vad de ville 
veta skulle de döda mig också. Jag levde med en ständig 
rädsla.

Rosnina gifte aldrig om sig och fick inga fler barn. Hon 
kunde aldrig arbeta efter att hon blev frigiven så henne släk-
tingar tog hand om henne. 

Manismar, som i dag är åttio år, var också aktiv i Gerwani 
och även hon fick tillbringa tolv år i läger. Hon hade med 
sig sin flicka på nio månader i fängelset och där fick dottern 
växa upp. Manismars man var ledare för PKI så han döda-
des. Själv blev hon svårt torterad. 

– De ställde tunga bord på mina fötter, så i dag har jag ingen 
känsel i mina stortår. De drog av mig håret och de slog ut 
mina tänder. De stack pistoler i min mage och hotade att 
döda mig.

Manismar frågar om jag känner till marxismen, och när jag 
svarar att jag inte bara känner till den utan även studerat 
den på universitetet under mina sociologistudier lyser hon 
upp, hennes ögon tåras och hon kramar mig hårt. Hennes 
glädje beror inte på att hon kanske tror att jag delar hennes 
politiska ideal, utan på att jag har kunskap om den ideologi 
som hon har lidit så mycket för och som varit hennes identi-
tet. Hon har helt enkelt blivit sedd. Något hon inte har blivit 
sedan 1965.

Johanna Maria var lärare på en skola som drevs av Gerwani 
och för det ”brottet” fick hon 12 år i arbetsläger. Hennes 
man var militär så för honom var det inga problem, i stället 
passade han på att gifta sig med några andra kvinnor medan 
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Ett foto taget i lägret. Johanna Maria står längst bak, med det långa håret.
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Johanna Maria satt fängslad. Precis som de övriga kvinnorna 
säger hon att en av hennes väninnor blev våldtagen. Men jag 
undrar vilka av kvinnorna som talar om sig själva. Kanske 
allihop.

På ett äldreboende i Jakarta för överle-
vande från massakern 1965–66 träffar 
jag kvinnorna Lestari och Pujitai. Den 
tidigare presidenten Megawatis man 
skänkte huset till offren från Suhartotiden 
för att han kände sympati för deras öden. 
Många av dem hade ingenstans att ta 
vägen när de blev gamla.

– Det skulle vara svårt att bo med min 
släkt, för de förstår inte mina politiska 
åsikter, det blir bara konflikter, så jag är 
mycket tacksam för att jag kan bo här, 
säger Lestari.

Både Lestari och Pujiati har som så många andra suttit 
fängslade i tolv år och deras öden påminner om varandra. 
Vänner och familj som försvunnit, hårt arbete, ont om mat, 
trångt och stora sanitära brister. 

– Det blev bättre efter att Amnesty besökte oss, och det 
gjorde de när de internationella påtryckningarna blev för 
stora. Då fick vi madrasser att sova på och till och med tv. 
Det var också omvärldens påtryckningar som till slut gjorde 
att vi släpptes i slutet av 70-talet, berättar Pujiati.

Trots att kvinnorna släpptes ur arbets-
lägren var de fortfarande inte helt fria. 
Rörelsefriheten var kraftigt begränsad och 
de hade kontinuerlig rapporteringsplikt. 
De förbjöds att jobba inom områden som 
på något vis kunde påverka allmänhetens 
åsikter, som journalister, lärare, präster 
och advokater. 

Innan de frisläpptes var de även tvungna 
att skriva under ett löfte om att avhålla 
sig från all politisk aktivitet och avstå från 
alla krav om kompensation för att ha 

fängslats på fel grunder eller för att ha blivit illa behandlade. 
Alla före detta politiska fångar fick också initialer stämplade i 
sina id-kort som visade att de varit fångar. Friheten var alltså 
begränsad av en stark stigmatisering, som aktivt underhölls 
tills Suharto avsattes 1998. 

”DET BLEV BÄTTRE EFTER 
ATT AMNESTY BESÖKTE OSS, 
OCH DET GJORDE DE NÄR DE 

INTERNATIONELLA PÅTRYCKNING-
ARNA BLEV FÖR STORA”

–  P U J I A T I

Lestari med ett foto på Gerwanis ledare som dog förra året.
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Nu har ingen längre anmälningsplikt och ingen har några 
initialer i sina id-kort. Men i stället har man lämnat alla 
överlevande offer i ett stort tomrum. Som om ingenting har 
hänt. 

Hittills har varken Indonesiens re-
gering eller domstolen för mänskliga 
rättigheter erkänt några missförhållan-
den under tidigare regimer. Landets 
kommission för mänskliga rättigheter, 
Komnas HAM, lämnade in en rapport 
med intervjuer med 349 ögonvittnen 
till allmänna åklagaren 2012 och bad 
om en officiell undersökning av det 
som hände 1965–66. Allmänna åkla-
garen avslog ansökan med argumentet 
att bevisen var för otillräckliga för att 
motivera en officiell juridisk undersök-
ning. Återigen sopades allt under mattan. 

Men så hände något. I december 2012 släpptes The Act of  
Killing i Indonesien, en dokumentär som utgår från förö-
varnas perspektiv, och ämnet som varit helt tabu började 

plötsligt diskuteras över hela landet. Visst, ännu har ingen 
ställts till svars, men tystnaden är bruten. Frustrerade efter 
avslaget på Komnas HAM:s rapport och inspirerade av The 
Act of  Killings starka innehåll, träffades några människo-

rättsaktivister och överlevande från 1965–66 
i Holland och bestämde sig för att sätta upp 
en Folkets tribunal i Haag år 2015. Just Haag 
har ett stort symboliskt värde och även året 
2015 är signifikant då det markerar ”50 år av 
tystnad”. 

Kvinnorna jag träffat har varit med om så 
hårresande saker att det inte går att föreställa 
sig, men ändå har de både kärlek och humor 
att dela med sig av. De är härjade, skadade 
och sover dåligt på nätterna, men har fortfa-
rande ett hopp om att en dag få upprättelse. 
Och med Folkets tribunal framför sig nästa 

år kanske deras stora önskan äntligen uppfylls. Jag hoppas 
innerligt att det blir så. 

Ann-Britt Sternfeldt är frilansskribent

”KVINNORNA JAG TRÄFFAT HAR 
VARIT MED OM SÅ HÅRRESANDE 

SAKER ATT DET INTE GÅR ATT 
FÖRESTÄLLA SIG, MEN ÄNDÅ HAR 

DE BÅDE KÄRLEK OCH HUMOR”

Rosnina längst fram till höger och bredvid henne sitter Manismar


