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Förord 

Jag hade varit i Indonesien flera gånger redan och jag kände till vad som hände under 

general Suhartos maktövertagande 1965. Men det var när jag såg dokumentären The 

Act of Killing, som visade förövarnas perspektiv, som jag bestämde mig för att åka 

tillbaka och träffa överlevande från Suhartotiden. The Act of Killing gjorde ett mycket 

starkt intryck på mig.  

 

Så i oktober 2013 åkte jag till Sumatra och Java och träffade människor vars 

släktingar hade mördats och fängslats. Människor som själva suttit i arbetsläger, som 

blivit torterade och våldtagna. Jag skrev ner vittnesmål med hjälp av min bräckliga 

indonesiska och det blev några artiklar. Men det räcker inte. Det som hände under 

Suharto, och att ingen ännu har fått upprättelse, är något som fler människor måste 

få veta. I november nu i år 2015 kommer även ett Folkets Tribunal för händelserna 

1965 att sättas upp i Haag och den behöver få så mycket uppmärksamhet som 

möjligt. Därför har jag skrivit några korta berättelser och satt ihop till en e-bok, för 

att snabbt och enkelt kunna sprida till så många som möjligt.  Och du som läser det 

här, var snäll och skicka e-boken vidare. 

 

Jag sprider e-boken gratis för att jag vill att så många som möjligt ska få kännedom 

om den hemska massakern som så länge har sopats under mattan. Men vill du bistå 

med några kronor för att stödja mitt arbete med mänskliga rättigheter är du 

välkommen att göra det på BG 5542-3750 eller via Paypal genom min e-post: 

anna@sternfeldt.se   

Ännu bättre är om du stödjer Folkets Tribunal 1965 http://1965tribunal.org/  

Om du undrar över något, tveka inte att höra av dig till: anna@sternfeldt.se  

Jag hoppas på att framöver skriva något mer genomarbetat om de som överlevde 

Suhartos massaker. 

mailto:anna@sternfeldt.se
http://1965tribunal.org/
mailto:anna@sternfeldt.se
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Bakgrund 

Efter Indonesiens självständighet 1945 (den tidigare kolonialmakten Holland erkände 

inte självständigheten förrän 1949) såg USA med oro på utvecklingen i landet. Den 

antikapitalistiska och antiimperialistiska trend som växte sig allt starkare, den tyckte 

man inte om. Indonesien var ett land med enorma naturtillgångar som västvärlden 

gärna ville ha del utav, men med 1960-talets utveckling fanns en risk för att man 

skulle snuvas på hela kalaset.  

Men att dörren stängdes till alla dessa naturresurser tänkte inte USA gå med på. 

Tillsammans med Indonesiens militär, religiösa ledare och högerekonomer iscensatte 

USA med CIA:s hjälp en statskupp. Den 30 september 1965 mördades sju högt 

uppsatta officerare, varav sex generaler, och skulden lades på PKI (Indonesiens 

kommunistiska parti).  

General Suharto tog över ledningen av militären, den iscensatta kuppen slogs ner, 

och dåvarande president Sukarno sattes i husarrest fram tills att han senare blev 

avsatt. En massaker inleddes på mellan en halv och tre miljoner människor (siffrorna 

varierar beroende på källa) och flera hundra tusen sattes i arbetsläger under vidriga 

förhållanden. ”Den livsfarliga farsoten kommunismen skulle stävjas”.  

Det kunde räcka med att vara vän eller släkt med en kommunist. Eller intellektuell. 

Eller fackligt aktiv. 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 av 

generalerna. Det påstods att kvinnorna hade klätt av sig nakna, dansat och torterat 

generalerna med rakhyvlar. Man påstod 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 kvinnorna spreds genom hela Indonesien. Överhuvudtaget 
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demoniserades Gerwanis medlemmar genom den indonesiska militärens 

propagandakampanj. Kvinnorna framställdes som ”omoraliska horor” som hade 

svikit sin nation genom att vara involverade i statskuppen. Det kunde räcka att de 

hade hjälpt till med att sy eller laga mat för att bli anklagade för medverkan.  

 

Hittills har varken Indonesiens regering, eller någon domstol för mänskliga 

rättigheter, erkänt några missförhållanden under tidigare regimer. Landets 

kommission för mänskliga rättigheter, Komnas HAM, lämnade in en rapport med 

intervjuer av 349 ögonvittnen till allmänna åklagaren 2012 och bad om en officiell 

undersökning av det som hände 1965/66. Allmänna åklagaren avslog ansökan med 

argumentet att bevisen var för otillräckliga för att motivera en officiell juridisk 

undersökning.  

I december 2012 släpptes The Act of Killing i Indonesien, en dokumentär som utgår 

ifrån förövarnas perspektiv, och ämnet som varit helt tabu började plötsligt 

diskuteras runt om i landet. Men tyvärr har det ännu inte lett till mer än just 

diskussioner. Frustrerade efter avslaget på Komnas HAM:s rapport, och inspirerade 

av The Act of Killings starka innehåll, men också med känslan av att det brådskar då 

de överlevande offren från 1965/66 är gamla och många redan har dött, träffades 

några människorättsaktivister och överlevare och bestämde att sätta upp ett Folkets 

tribunal i Haag i november 2015. Just Haag har ett stort symboliskt värde och även 

året 2015 har en signifikant betydelse då det markerar ”50 år av tystnad”.  

 

Vid möten nyligen i februari där överlevare från 1965/66 träffades för att diskutera 

sina rättigheter möttes de av banderoller med orden ”Bort med PKI från moder 

jord”. Men precis som tidigare gör myndigheterna inget för att åtala de skyldiga eller 

skydda de utsatta.  
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Bukittinggi 

När väckarklockan i mobilen ringer vill jag bara fortsätta sova. Efter en 18-timmars 

bussresa på en krokig skumpig väg genom västra Sumatra har jag en del sömn att ta 

igen. Jag är i Bukittinggi, som betyder högt berg på indonesiska, en stad som ligger 

930 meter över havet och med samma perfekta klimat som Lake Toba jag just lämnat 

bakom mig. Lake Toba där jag hyrde en liten bungalow precis vid stranden. Där det 

enda ljud jag hörde på kvällar och mornar var ett stilla kluckande från sjöns fridfulla 

vågor.  

I Bukitttingi däremot väcks jag brutalt halv fem av böneutropet från en moské som 

verkar ligga vägg i vägg med mitt hotell. Här ska jag träffa Nadiani. En kvinna som var 

med under Suhartos tid och som ska ha en del att berätta. Jag har fått kontakt med 

henne genom Bedjo Untung, ordförande för YPKP 65, Yayasan Penelitian Korban 

Pembunuhan 1965, som kan översättas med Stiftelse för forskning av massakern 

1965. Nadiani talar inte engelska men enligt Bedjo ska hennes dotter göra det, så 

hon ska vara med och översätta. Visst kan jag lite indonesiska men inte tillräckligt för 

att behärska mer avancerade konversationer. Eftersom jag inte använt det jag en 

gång lärde mig har mycket fallit i glömska. 

 

Vi har bestämt att träffas klockan 10.00 men klockan 8.30, som är den tid jag 

behöver gå upp, är jag helt utslagen. Jag sms:ar Nadiani och ber att vi skjuter på vårt 

möte en timme. Att sitta in en trång buss i 18 timmar med knappt någon sömn är 

något jag absolut är för gammal för. Så jag lägger mig tillrätta och vilar en timme till. 

När jag kommer till Nadianis hus strax efter elva blir jag överrumplad. Huset är fullt 

av folk. En grupp äldre kvinnor och män som jag förstår tillhör Suharto-generationen, 

några yngre kvinnor och några barn. Jag som hade trott att det bara skulle vara 

Nadiani. Men här sitter alltså en hel grupp med människor som tagit sig hit från olika 

håll för att träffa mig. För att få berätta sina historier. En av kvinnorna har åkt i två 

timmar. Här har de suttit spända och förväntansfulla sedan klockan tio. Och alla har 
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de klätt sig fina, dagen till ära. Mitt samvete slår en kullerbytta och jag berättar om 

bussen och bristande sömn. 

Men ingen verkar bry sig. Nu är jag ju här.  

Jag som vill lyssna på vad de har att säga. Jag som vill skriva ner deras berättelser så 

att andra människor kan få veta vad de varit med om. Jag blir en länk till det de aldrig 

fått. Ett erkännande.  

 

Det ligger förväntan i luften. Den speglar sig i människornas ögon. Den rör sig i deras 

kroppar. I deras andetag.  

Jag tar upp papper och penna och vänder mig till Nadianis dotter och frågar om hon 

vill översätta. Hon ser på mig och säger att engelska, nej, det kan hon inte. Jag står 

inför faktum att all konversation måste ske på indonesiska. 

Jag drar ett djupt andetag. Jag är fortfarande trött efter den sanslösa bussresan. Jag 

ser på människorna omkring mig. Möter deras blickar. Och jag vet att jag bara måste 

fixa detta. Jag måste få min hjärna att prestera maximum, få den att plocka fram de 

ord jag lärde mig i Yogyakarta och som nu ligger begravda under lager av tid och 

glömska. 

 

Jag börjar med att berätta lite om mig själv för att göra mig mindre anonym, mindre 

främmande. Om att jag bodde i Yogyakarta en tid 2005 och läste indonesiska för att 

sedan jobba för Internationella Fredsbrigaderna i Västpapua (västra delen av Papua 

Nya Guinea som är annekterat av Indonesien). Om hur jag sedan har gjort andra 

saker, andra resor. Och så berättar jag om anledningen till att jag är här. Om att jag 

såg dokumentären The Act of Killing för några månader sedan och hur starkt den 

påverkade mig. Jag ville helt enkelt möta människor som överlevt Suharto för att 

höra deras berättelser och föra dem vidare så att fler människor får veta.  

Om hur det egentligen var.  

 

Efter vårt småprat börjar en mer personlig atmosfär att infinna sig och vi kommer in 
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på ämnet som är anledningen till att jag är här. Först talar vi tillsammans, som en 

grupp, och jag får veta att omkring 13 000 människor mördades i Västra Sumatra. 

Människor som ofta torterades innan de mördades. Som ibland fick ögonen 

utskurna. Och vars kroppar slängdes i raviner och deras huvuden i floden. Att göra så 

var ett sätt att skända de anhöriga. En del av tortyren.  

Trots det svåra ämnet finns det en styrka i gruppen. Jag förstår att YPKP 65 som 

undersöker och dokumenterar det som hände 1965/66 också fungerar som ett 

stödjade nätverk. Att man genom YPKP 65 träffas för att få känna gemenskap, för att 

ge varandra stöd i det vardagliga livet som ofta måste vara svårt med så många 

traumatiska upplevelser bakom sig.  

 

Några av kvinnorna har slöja, några inte. Jag frågar om deras religion då jag vet att 

Suhartos militär använde sig mycket av muslimska grupper i utförandet av massakern 

och förföljelserna. Men människorna här menar att såväl islam som kristendomen 

går hur bra som helst att kombinera med att vara kommunist. Att man som muslim 

inte skulle kunna vara kommunist var bara något som Suharto och hans gelikar 

hittade på för att de skulle kunna rekrytera muslimer till de smutsiga jobben. Jag får 

höra att redan under en kommunistisk kongress i Indonesien 1923 förklarades att det 

står i Koranen att varje muslim är skyldig att erkänna de mänskliga rättigheterna, och 

att Muhammed har sagt att en av Guds befallningar är att man måste kämpa mot 

förtryck och exploatering.  

 

Jag upprepar ord och meningar för att dubbelkolla att jag förstått allting rätt. Och när 

ord dyker upp som jag alls inte förstår ber jag personen ifråga att beskriva själva 

innebörden av ordet. När det kör ihop sig ordentligt tar jag Google 

översättningsprogram till hjälp. Vi möts i skärningspunkten av en stark önskan av att 

bli hörd och viljan av att få höra.  

I ett hus i Bukittinggi väcker vi med gemensamma krafter ohörda berättelser till liv.  
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Rosnina 

1965 var Rosnina 19 år. Hon var ung men redan gift med ett litet barn på ett år. Både 

hon och hennes man var aktiva kommunister och själv var hon med i den 

kommunistiska kvinnoorganisationen Gerwani.  

När Suharto tog över makten fängslades Rosnina och hennes man, och de sattes i 

arbetsläger. Barnet fick följa med Rosnina men efter en tid dog det. Tillvaron i lägret 

var för svår.   

Rosnina ser rätt på mig. Hon berättar utan att tveka.  

- Det fanns aldrig tillräckligt med mat, fast vi försökte ändå hjälpa varandra. 

Jag får aldrig veta om barnet var en flicka eller pojke. Det enda Rosnina säger om 

barnet är ”det”. 

 

Efter sju månader i lägret försvann Rosninas man. Hon återsåg honom aldrig mer.  

 - Militären berättade för mig att de huggit huvudet av honom och slängt det i 

floden och sedan slängt hans kropp i en ravin. Att berätta det var deras sätt att 

skända mig. Det var en del av tortyren. 

Jag grimaserar, ruskar på huvudet, suckar. Rosnina däremot visar inga 

sinnesrörelser. Hon ser bara på mig med sina tunga ögon.  

- Jag fick ofta se människor dödas, det var ett sätt att hota mig. Om jag inte 

berättade för militären vad de ville veta skulle de döda mig också. Men jag visste att 

om jag gav ifrån mig information kunde de döda mig ändå. Så jag levde med en 

ständig rädsla.  

- Och en av mina vänner blev våldtagen, det var väldigt vanligt, fortsätter Rosnina. 

 

Ibland måste jag stanna upp, ta ett djupt andetag, och sortera det jag hör. Det här är 

inte som att läsa en bok, att se en film, oavsett hur stark den än är. Det här är 

livslevande människor som jag kan sträcka ut min hand och röra vid. Levande 

människor med röster, dofter och spelande ögon. Pulserande blodfyllda länkar till 
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vidrigheter som jag aldrig riktigt kommer att förstå. Men som ändå rör vid mig med 

sin smärta och sorg.  

Efter 12 år när de flesta lägerfångar frisläpptes fick Rosnina bo hos sina släktingar. 

De fick även försörja henne, för hon klarade inte av att jobba. Hon gifte aldrig om sig 

och fick inga fler barn. Nu är hon 67 år.  

 

Rosnina har klätt sig fint för det här mötet, precis som de andra. Hon har svart kjol, 

en vit mönstrad blus, en vinröd kavaj och en klarröd huvudsjal. Trots allt har hon kvar 

sin värdighet.  

- Vi har rätt till upprättelse, säger Rosnina. Genom YPKP frågar vi gång på gång 

regeringen om rättvisa.  

Jag förstår att det är denna kamp och hoppet om upprättelse som Rosnina lever 

för. Kanske det enda. 
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Ali Munar 

Ali Munar var 24 år när Suharto tog över makten 1965. Han studerade ekonomi och 

kommunistisk ideologi på universitetet. Under tidigt 1960-tal var kommunismen en 

accepterad ideologi och Indonesiens kommunistparti PKI hade hunnit bli världens 

tredje största kommunistparti. PKI hade stort förtroende bland många av 

Indonesiens invånare. Det var ett parti man hoppades skulle hjälpa landet att efter 

flera hundra år av kolonialism bygga en livskraftig nation med möjligheter för alla och 

inte bara för en priviligerad elit.  

Men på en enda natt förändrades allt.  

Från att ha varit en livskraftig och expanderande rörelse blev PKI bedömt som pest 

som med alla medel måste utrotas.  

På en enda natt. 

 

Ali fängslades och sattes i arbetsläger. 

- Vi var 186 stycken som bodde i ett läger under 12 år, säger Ali. Det var inte samma 

personer hela tiden, det var en ständig genomström. Det kom in nya fångar under 

dagen och sedan kring midnatt kom militären in och tog med sig två, tre fångar som 

vi därefter aldrig såg igen.  

Ali och hans medfångar blev slagna och torterade för att de skulle ge information 

om vänner och om vad som hände under kuppen 1965. De fick ingen mat utan det 

fick de ordna så att någon kom med utifrån. För dem vars vänner och släkt hade 

fängslats precis som de själva blev det helt enkelt ingen mat. Eller för dem vars 

vänner och släkt tog avstånd. För att de hade en annan politisk uppfattning. Eller för 

att rädslan tog över.  

Rädslan som kan vara lika stark som ett vulkanutbrott.  

- På dagarna arbetade vi utanför fängelset, berättar Ali. Vi städade på kontor och på 

gator. För polisens och regeringens räkning.  
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Trots det Ali varit med om så har han livfulla ögon. Hans ljusblå skjorta förstärker 

ljuset i hans blick. På huvudet har han en traditionell ”kufi”. En rund mössa utan 

brätte.  

- Men det gick bra för mig sedan när jag blev fri, säger Ali. Jag började jobba med 

reklam och tjänade en hel del pengar. Så pass att jag kunde åka till Mekka år 2000. 

Det sista säger han med stolthet i rösten. 

Att kommunismen skulle vara oförenlig med Islam visar sig än en gång vara en myt. 
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Nadiani 

Nadiani som idag är 73 år var medlem i PKI:s kvinnoorganisation Gerwani men hon 

hade tur och blev aldrig fängslad. Fast hon var som många andra tvungen att 

rapportera till polisen, två gånger om dagen under tre års tid. Men hennes man som 

var lärare i en kinesisk skola fick sitta i arbetsläger i 12 år.  

- Han arbetade som de flesta i lägren utanför fängelset utan lön, säger Nadiani.  

Hon berättar också att han blev svårt torterad. 

- Det var många som blev. Nina, en vän till mig, torterades varje kväll under tre 

månader på ett särskilt kontor. Militären ville ha information. Hon överlevde men 

blev till ett vrak, säger Nadiani och suckar.  

Nadianis man överlevde också och jobbade som målare när han blev fri. Men han 

blev inte så gammal, så idag är Nadiani ensam.  

 

Vid tiden för militärkuppen jobbade Nadiani som lärare på en skola och den hade 

inget med kommunismen att göra. Ändå tog man hennes böcker och lärarcertifikat 

så hon inte kunde fortsätta som lärare. För att försörja sig, sin man och dottern, som 

vid tiden för kuppen var sex månader, sydde hon dukar. Från sin släkt fick hon ingen 

hjälp. 

- Jag gick till fängelset varje dag med mat till min man.  

Nadiani tar mig med till huset där hennes man satt fängslad. Byggnaden ligger inte 

långt från där hon själv bor och ser ut som en övergiven fabrikslokal.  

- Hit gick jag varje dag, i så många år. Här är dörren, säger Nadiani och pekar med 

sitt paraply mot en grå sliten trädörr.  

Det är så märkligt. En fabrikslokal mitt i staden.   

- Det var så det var, säger Nadiani. Det såg helt normalt ut utvändigt och folk visste 

inte vad som pågick därinne.  

 

Efteråt går vi tillbaka till Nadianis hus. Där väntar det yngsta barnbarnet, som Nadiani 
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tar i sitt knä med ett stort leende.  

- Det är härifrån jag får kraften, säger hon. Och jag tänker fortsätta kämpa för 

upprättelse åt dem som berövades rätten till det jag nu har.   
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Abdul Muluk 

Abdul Muluk var med i en ungdomsorganisation som hjälpte PKI men han blev ändå 

aldrig fängslad. Däremot var han tvungen att varje vecka under 12 års tid visa upp sig 

för polisen.  

Vid ett tillfälle såg han hur militären dödade 15 människor i närheten av hans 

odlingar en bit utanför Bukittinggi. Militären visste inte att någon fortfarande bedrev 

jordbruk i området så de använde platsen för regelbundna avrättningar. Abdul vill 

väldigt gärna visa mig var det hände, så han tar med mig till platsen. Och Nadiani 

följer med.  

 

Vi tar en buss en bit utanför staden och där vi går av är det landsbygd.  

Grönt, vackert och fridfullt.  

Vi passerar över vägen och där frågar Abdul en man som sitter i sin trädgård om vi 

får promenera lite i området. Mannen nickar. Vi går mot en kulle och vid ett snårigt 

buskage stannar Abdul. Det finns ingen stig. Ingen öppning. Bara täta buskar.  

- Här ska vi in, säger Abdul, och vi tränger oss igenom buskage efter buskage. 

Ännu ingen stig, inga riktmärken, men Abdul är säker och fortsätter målmedvetet 

framåt medan Nadiani och jag följer efter. Vi viker sega grenar åt sidan, trampar ner 

dem för att komma vidare och efter en stund stannar Abdul. 

- Här är det, säger han.  

 

Jag ser inget speciellt, bara samma slags buskar och sly som vi tidigare passerat. Men 

Abdul vet. 

- Det har vuxit igen nu, men då var det helt öppet här. Och när de sköt människorna 

så ramlade de utför berget och hamnade i närheten av mina odlingar där nere.  

När jag följer hans hand med blicken kan jag se att berget slutar efter buskaget och 

jag kan ana åkrarna nedanför.  

- Militären visste inte att det fanns någon här eftersom området var övergivet. 
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Människorna hade flytt. Jag blev vettskrämd och gömde mig, hade de hittat mig hade 

de dödat mig också. Man ville ju inte ha några vittnen.  

Efter avrättningarna lät man de döda kropparna ligga kvar och ruttna. 

- Stanken var vidrig, säger Abdul, som hade fortsatt att sköta sina odlingar i smyg. 

Han behövde mat till sin familj.  

 

När jag frågar vad som sedan hände med kropparna vet inte Abdul riktigt. Förutom 

att de på något vis försvann. 

- De förmultnade väl och på den tiden fanns här också gott om vilda djur. Kanske 

kom någon och hämtade de sista resterna och grävde ner dem. Jag vet inte. 

Vi står tysta en stund. Som om vi lyssnar efter det som hände. Men ingenting hörs. 

Bara grenverk som rasslar. En motorcykel på avstånd. En till. 

Vi går tillbaka mot vägen. Med ett stort och tungt gemensamt minne. Ändå är allt 

runtomkring likadant som när vi kom. 

Som om ingenting har hänt.  
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Johanna Maria 

Johanna Maria har rest i två timmar för att träffa mig och alltså har hon en resa på 

två timmar tillbaka. En resa hon gör två dagar i rad. Den andra dagen för att ta med 

ett foto som hon har inifrån lägret.  

Johanna Maria jobbade som lärare på en skola som drevs av Gerwani, PKI:s 

kvinnoorganisation. För det ”brottet” fick hon 12 år i arbetsläger. Hon hade även ett 

barn som fick följa med in i lägret och växa upp därinne.  

Hennes man var militär och var inte involverad i något som hade med 

kommunismen att göra så för honom blev det aldrig några problem.  

- Han tyckte inte om mina politiska idéer och han passade på att gifta sig med några 

andra kvinnor medan jag satt fängslad, säger Johanna Maria upprört.  

 

Johanna Maria är betydligt lugnare när hon pratar om lägret än när hon nämner sin 

man. Då tänds en glöd och hon blir väldigt arg.  

- Efter lägret skulle jag stå ut med de där andra fruarna, som sedan fick pension 

från regeringen för att min man varit militär. Men inte jag. Jag fick tvätta åt andra för 

att överleva. 

Tvätta hade Johanna Maria även gjort under lägertiden.  

- Vi lämnade fängelset under dagarna för att tvätta, laga mat och städa åt 

regeringsfolk. 

Och så berättar hon om rädslan. 

- Jag kände en ständig stress över att bli en av dem som dödades. Jag hörde själv 

hur två människor blev skjutna. Och jag visste att många dödades vid stranden på 

västkusten. Det var många som hade sett det. 

Och så berättar hon om en väninna som blev våldtagen. 

Inte jag. Men en väninna. 

Och sedan om en väninna som blev gravid inne i fängelset. 

- En vän till mig blev våldtagen och fick ett barn ihop med en major, men han tog 
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barnet ifrån henne. Det är hon där på fotot. 

Johanna Maria pekar på en av kvinnorna på fotot som hon tagit med ifrån lägret. 

Och sedan pekar hon på en kvinna med långt hår. 

- Och där längst bak, där är jag.  

Hon säger att hon inte vet var den här väninnan finns idag. Inte heller barnet. 

- Troligtvis hos majoren. Men var han finns, det vet jag inte.  

 

Den 20 december 1977 släpptes alla ur lägren berättar Johanna Maria. De 

internationella påtryckningarna hade gett effekt. Men inte förrän Suharto avgick 

1998 kunde hon skapa sig ett eget liv. Idag arbetar hon på ett hotell där hon lagar 

mat och hon säger att hon trivs med det. 

Och mannen? 

- Han är död och det sörjer jag inte! 

Oförrätten pulserar ur henne. Förkroppsligad i en ilska mot sin nu döde man. Men 

det är klart jag förstår, att det handlar om mycket mer än så.  
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Manismar 

Manismar är en kort liten kvinna med små pliriga ögon. Det finns något bestämt i 

hennes blick. Hon är klädd i en blänkande aprikosfärgad klänning med långa ärmar. 

En beige huvudsjal med ett pärlband över pannan.  

Hon var aktiv i kvinnoorganisationen Gerwani, bland annat var hon i Kina 1960, och 

för det fick hon tillbringa 12 år i arbetsläger. Hon hade en dotter på nio månader som 

fick följa med in i lägret och växa upp där inne. 

 

Manismars man var ledare för PKI så han dödades.  

- Han var ledare i Solok-området och blev anklagad för att ha varit med och 

organiserat kuppen 30 september. De tog bort fyra personer samma kväll som min 

man, den ene var bara student.  

Manismar har ingen aning om var hennes man ligger begravd. 

- Jag vet att i Medan där man dödade många slängde man kropparna i floden 

Sungai Ular. 

Själv blev hon svårt torterad. 

- De satte tunga bord på mina fötter, så idag 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.  

Och precis som de andra kvinnorna säger hon att en av hennes väninnor blev 

våldtagen. Aldrig någon som säger att de själva blev utsatta för denna värsta av 

skändningar.  

Men jag förstår. 

När Manismar till slut blev frisläppt fick hon flytta hem till sina föräldrar med sin 

dotter. Hon hade inget hem att återvända till. Det hade militären förstört. 

 

Idag har Manismar hunnit bli 80 år men hon har ännu inte gett upp hoppet om 

upprättelse. När jag är på väg att lämna Nadianis hus är det något som pockar på hos 
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henne, något hon vill säga. Och så kommer det.  

- Känner du till marxismen?  

När jag svarar att jag inte bara känner till den utan även har studerat den blir hon 

helt överväldigad. Hennes ögon tåras och hon kramar mig hårt. Det är som om hon 

inte vill släppa taget. Jag förstår först inte hennes så starka känslomässiga reaktion, 

men så går det upp för mig. Jag är förmodligen den första person sedan 1965 som 

har erkänt den ideologi som hon har lidit så mycket för. Och som har varit, och är, 

hennes identitet. När jag går riktigt lyser det om henne och hon säger: 

- Jag är så glad att jag har fått träffa dig. 
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Äldreboende i Jakarta 

Jakarta är en fullständigt kaotisk storstad. Det tar mig två och en halv timme att ta 

mig till ett möte från min väns hus, och lika lång tid tillbaka. Det är bilköer överallt. 

En organiserad kollektivtrafik är inget man har lagt ner någon större energi på i 

Indonesien.  

I Jakarta besöker jag ett äldreboende för överlevare från Suhartotiden. Den tidigare 

presidenten Megawatis man skänkte huset till före detta fångar för att han kände 

sympati för deras öden. Fast somliga menar att han gjorde det för att ställa sig i god 

dager. Oavsett så fick några överlevare ett bra hus att bo i.  

 

På äldreboendet träffar jag några män och kvinnor med liknande upplevelser som de 

personer jag träffat i Bukittinggi. Släkt och vänner som försvunnit, och de själva som 

suttit i läger. Liknande historier om svält, hårt arbete, trångboddhet, stora sanitära 

brister, tortyr och våldtäkter. 

- Det blev bättre efter att Amnesty besökte oss, och det gjorde de efter att de 

internationella påtryckningarna blev för stora, säger Putjiati, en av kvinnorna. Då fick 

vi madrasser att sova på och till och med TV, fast den tog dom tillbaka efter att 

Amnesty försvunnit. Det är viktigt för folk att veta att internationella påtryckningar 

har stor betydelse. Det var tack vare dom som vi släpptes i slutet av 1970-talet.  

 

Men även om de fängslade släpptes ur lägren så var de ändå inte helt fria. Deras 

rörelsefrihet var kraftigt begränsad och de hade regelbunden rapporteringsplikt. De 

förbjöds att jobba inom områden som på något vis kunde påverka allmänhetens 

åsikter, som journalister, lärare, präster och jurister.  

Och innan de släpptes var de tvungna att skriva på ett löfte om att avhålla sig från 

alla politiska aktiviteter, och att de skulle avstå från krav om kompensation för att ha 

fängslats på fel grunder, eller för att ha blivit illa behandlade. Alla före detta politiska 

fångar fick också en stämpel i sina ID-kort som visade att de varit fångar. Den starka 
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stigmatiseringen som begränsade deras frihet underhölls aktivt tills Suharto avsattes 

1998. 

 

Nu har ingen längre någon anmälningsplikt eller någon stämpel i sitt ID-kort. Men 

istället har man lämnat de före detta fångarna i ett stort tomrum. Genom att låtsats 

som om ingenting har hänt.  

Men de överlevande offren vet vad som hände och de som orkar jobbar för sin 

rättmätiga upprättelse. Lestari på äldreboendet är en av dem. Hon är ofta ute och 

demonstrerar och håller tal utanför presidentpalatset. Hon tar fram ett foto av 

kvinnoorganisationen Gerwanis ledare som nyligen dött och hon får tårar i ögonen 

när hon pratar om sin vän. 

- Jag saknar henne så mycket, säger Lestari. 

 

När jag frågar de som bor på äldrehemmet om de trivs är alla fem, utav åtta, som är 

hemma när jag är där överens. De trivs mycket bra. 

- Det skulle vara svårt för mig att bo med min släkt, säger Lestari. De har ingen 

förståelse för min politiska uppfattning, det blir bara konflikter. Så jag är mycket 

tacksam för att jag kan bo här. 

De som bor på äldrehemmet är slitna. Livet har gått hårt fram med deras kroppar. 

Men i deras ögon finns fortfarande en viss glöd, speciellt hos Lestari. Och de berättar 

med sådan kraft om vad som hände. 

Hur orkar dom? Var får dom sin energi ifrån? Och hur kan dom trots sina svåra 

umbäranden ge sådan värme till mig, en främling? 

Människans natur slutar inte att förvåna mig. 

 

När jag skriver detta finns tyvärr inte Lestari kvar i livet. Hon gick bort den 28 

december 2014. Hon fick aldrig uppleva någon upprättelse. Men hennes vänner 

kämpar vidare, också för henne. 
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Nama Jassil 

I Jakarta träffar jag också YPKP:s ordförande Bedjo Untung och hans vän Nama Jassil. 

Nama var bara 10 år när militärkuppen hände. Det var en traumatisk upplevelse som 

han minns tydligt än idag.  

Nama sov när militären kom för att ta hans föräldrar som var medlemmar i PKI. 

Nama och hans mamma, som var gravid, lyckades fly och de gömde sig i en grotta i 

skogen. Men pappan försvann, och de såg honom aldrig mer.  

Grottan i skogen delade Nama och hans mamma med en tiger. 

- Men det var inga problem, vi var inte rädda för tigern, den tog med sig mat hem 

till oss, säger Nama. Vi var betydligt mer rädda för Suharto.  

 

Nama och hans mamma stannade i grottan i 40 dagar, sedan blev de hittade. När de 

försökte undkomma militären sköt de mamman i ena foten. 

- Hon blev aldrig riktigt bra i den efter det, säger Nama. Och hon har även problem 

med sin rygg. Den gick dom på inne i lägret för att få ur henne information.  

Mamman blev kvar inne i lägret i 12 år och hon födde sitt barn därinne. Själv fick 

Nama sitta fängslad i två månader. När han sedan blev fri fick han bo hos släktingar 

men var ändå tvungen att rapportera till polisen varje vecka i tio år. 

- Jag var tvungen att jobba utan lön en dag i veckan för polisen, men sedan var jag 

ändå tvungen att ge dom pengar. Så jag letade efter sådant i skogen som jag kunde 

sälja. Eftersom mina föräldrar var kommunister var jag ju som en parasit så några 

andra inkomstmöjligheter fanns inte. 

 

Nama fick inte heller gå i skolan. Det fick inga barn till kommunister göra. Så därför 

lärde sig Nama aldrig att läsa ordentligt. Det fick han göra på äldre dagar.  

Jag ser den lille pojken i Namas ögon. Pojken som han varit tvungen att gömma 

undan sedan han var 10 år. Men som ändå finns kvar därinne.  

En sorgsen liten pojke.  
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- De sköt min bäste vän Agung när han gick med ris till sin pappa som gömde sig i 

skogen, säger Nama. Och sedan sköt de även pappan. 

Nama tycker att det minsta regeringen kan göra är att be om ursäkt. 
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Bedjo Untung 

Bedjo Untung är ordförande för YPKP 65 som nu har omkring 200 avdelningar runt 

om i Indonesien. Bedjo åker runt i hela landet för att mobilisera och stötta människor 

i kampen för sina rättigheter och för upprättelse.  

 

Bedjo var 17 år när militärkuppen hände 1965. Han var en oberoende student men 

han förföljdes för att hans pappa var medlem i PKI. Under åren 1965 till 1970 var 

Bedjo på flykt. Han sov i parker och var han kunde. Han sålde tidningar för att 

överleva, och sedan jobbade han även i en affär. 

- Det var i affären de sedan tog mig och så satt jag fängslad i nio år, säger Bedjo. 

Efter att Bedjo fängslats blev han utsatt för mycket svåra förhör av 

underrättelsetjänsten. De använde elektriska chocker och de slog. Men Bedjo hade 

ingen information att ge. 

- Jag tillbringade ett år på det här förhörsstället innan jag förflyttades till ett 

fängelse. Från utsidan var det tyst och såg ut som ett vanligt hus, men därinne 

väntade 200 personer på att bli förhörda.  

 

Bedjo hörde hur stolar gick sönder och hur folk skrek på hjälp. Han såg märken efter 

cigaretter på sina vänner efteråt. Det han fick reda på var vad han såg. De intagna 

fick inte prata med varandra.  

- Maten var väldigt dålig. Tre skedar med ris, ibland med sand. Lite spenat utan salt. 

Ingen sås, bara vatten som var smutsigt. Ibland soppa med någon liten sojaböna. 

Man ville helt enkelt att vi skulle dö. Och själv blev jag sjuk av undernäring efter tre 

månader.  

Det var inte bara kommunister militären tog. Några andra som också drabbades var 

etniska kineser. Det fanns en kinesisk organisation, BAPERKI, som jobbade för lika 

rättigheter för kinesiska indonesier. Deras medlemmar fängslades också eftersom 

Suharto anklagade dem för att vara omstörtande element.  

 



 Sid 27 
 

Bedjos mamma fick sälja allt familjen hade för att överleva. Men det var väldigt sällan 

som hon kunde besöka fängelset. Bejdos pappa blev internerad till den ökända Buru 

Island varifrån det inte gick att fly. Den kände indonesiske författaren Pramoedya 

Amanta Toer (som sedan var en av dem som initierade YPKP) satt också på Buru 

Island.  

Efter tiden på förhörsplatsen kom Bedjo 1971 till det kända Salemba-fängelset i 

Jakarta. Det var stort. Två hektar. 19 block med 500 fångar i varje. Fängelset var 

överfullt. Ett rum för två-tre personer innehöll omkring 12 personer. 

- Vi sov tätt ihop, ibland precis vid toaletten, berättar Bedjo. 

Efter två år i Salemba förflyttades Bedjo till ett arbetsläger. Där fanns jordbruk, 

tegelbruk och annat, som allt ägdes av militären. För att överleva fick de äta vad de 

kom åt. Löv, sniglar, kackerlackor, ormar, möss, råttor, hundar, katter och fiskar som 

de hittade i risfälten. 

- Jag såg tre som tog livet av sig i lägret. En hoppade ner i en brunn. En hängde sig 

på toaletten med en sarong. 

 

Bedjo var kvar i arbetslägret fram till 1979. Han menar att de släpptes tack vare 

internationell press, främst från Amnesty och Röda Korset.  

- Jimmy Carter höjde tydligen också sin röst och hotade med uteblivna 

investeringar. 

Men att vara frisläppt innebar inte att vara helt fri på grund av de restriktioner som 

de före detta fångarna sattes under. 

- Och många känner sig som fångar än idag, säger Bedjo. De måste få upprättelse. 

Men regeringen vill inte se. President Yudhoyono skyddar militären. Den är 

fortfarande del av ”Den nya ordningen” som rådde under Suhartos militärregim. 

President Yudhoyono var chef för en grupp militärer under Suharto. Han är dessutom 

gift med en dotter till Sarvoedi som var överbefälhavare för specialstyrkor som 

tillsattes av Suharto för att döda kommunister. Sarvoedi har stolt rapporterat att tre 

miljoner dödats. 
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Sedan jag träffade Bedjo i Jakarta oktober 2013 har Indonesien fått en ny president. 

Allmänt kallad för ”Jokowi”. Han är landets första president som inte har någon länk 

till militären eller den tidigare makteliten. Många hade stort hopp om en ny 

inriktning för Indonesien efter att Jokowi blev president. Ett hopp som många har 

tappat. Inklusive Bejdo Untung.  
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Tom Iljas 

Tom Iljas befann sig i Kina när Suharto tog över makten 1965. Han hade varit där 

sedan 1959 och studerat. Strax innan kuppen 30 september var det dags för Tom och 

hans indonesiska studentkamrater att åka hem. Men Tom blev försenad av en 

inbjudan till en årlig konferens för indonesiska utlandsstudenter i Bukarest, 

Rumänien. Det räddade hans liv.  

Alla Toms studentkamrater som hann åka hem innan kuppen försvann.  

Ingen enda överlevde. 

  

Nanking, Kina. Där blev Tom kvar. I ett ingenmansland av väntan. På att situationen i 

Indonesien skulle förändras, förbättras. Men det gjorde den inte. Och åren gick. Men 

de kinesiska myndigheterna ville inte släppa ut Tom ur landet. Han var ju en gäst och 

som sådan hade man ansvar för honom.  

- Jag var ständigt övervakad och kontrollerad, berättar Tom. Jag fick inte ens åka 

buss. De krävde att jag skulle ha egen bil och egen chaufför. En gång smet jag iväg 

och tog bussen ändå, bara för att få komma ut någonstans på egen hand. Men det 

dröjde inte länge förrän en säkerhetspersonal kom i kapp mig och krävde att jag 

skulle gå av bussen. Det var som att leva i ett öppet fängelse.  

1973 lyckades Tom äntligen komma iväg och han fick asyl i Sverige. Senare samma 

år var första gången som han hade möjlighet att ta kontakt med sin mamma. I åtta 

långa år hade Tom inte en enda kontakt med någon hemma i Indonesien. I åtta år 

levde han i total ovisshet om vad som hade hänt hans familj och vänner.  

- Det var först 1973 som jag fick veta att min pappa tillsammans med 40 andra hade 

arkebuserats av militären i november 1965. Och att min syster och äldste bror 

fortfarande satt i fängelse. 

 

Som ung hade Toms pappa blivit starkt påverkad av det första nationella upproret i 

Indonesien 1926, som leddes av kommunistpartiet mot den holländska 
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kolonialismen, och Toms pappa blev medlem i PKI. Sedan början av 1940-talet ledde 

han aktivt motståndsrörelsen mot den holländska kolonialismen i distriktet Pesisir 

Selatan i västra Sumatra. Kampen för självständighet fortsatte under den japanska 

ockupationen (1942-45), och efter att japanerna förlorat kriget på nytt mot den 

holländska makten fram till 1949. För sin insats i kampen tilldelades Toms pappa 

”Perintis Kemerdekaan” (utmärkelse för pionjärerna i kampen för Indonesiens 

självständighet) av president Sukarnos regering. 

Idag ligger Toms pappa i en anonym massgrav tillsammans med tre andra pionjärer. 

 - Massgraven ligger vid ett berg som heter Bukit Pulai. Det är inte speciellt känt, 

det står inte ens inskrivet på kartan, berättar Tom. Men jag vet var det är, bara 15 

meter ifrån en bilväg, nära en by som heter Pasarkuok. Jag har varit där två gånger. 

 

Det var först 1982 som Tom vågade åka hem till Indonesien och besöka sin släkt. 

Men han stannade bara i den större staden Padang på Sumatra. Han vågade helt 

enkelt inte åka runt. Att han överhuvudtaget vågade åka tillbaka, trots att Suharto 

ännu satt vid makten, berodde på att han nu hade ett svenskt pass och att 

myndigheterna därför inte automatiskt kunde få reda på vem han egentligen var. 

Men han vågade inte ta några risker.  

- Jag träffade bara min mor. Jag vågade inte träffa några av mina gamla kamrater, 

det kunde lätt ha väckt misstankar.  

Det var först efter Suhartos död som Tom träffade de vänner som hade överlevt.  

- Jag fick höra en massa grymma berättelser men jag gjorde tyvärr ingen 

dokumentation. Det var synd, för nu är många av dem döda. 

Idag reser Tom regelbundet tillbaka till Indonesien för att stötta dem som jobbar 

för ett mer humant Indonesien. Det är främst de yngre han hjälper.  

- Vi äldre är trötta. Det är den yngre generationen vi får sätta vårt hopp till. 
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Ännu inget skydd för Suhartos offer 

Den 22 februari i år 2015 hade ett möte ordnats av YPKP i Bukittinggi för 1965 års 

offer, tillsammans med representanter från olika institutioner och organisationer i 

Jakarta. 150-200 överlevare från olika regioner i västra Sumatra kom till mötet. De 

flesta äldre, 65-85 år gamla. Syftet var att diskutera de överlevandes rättigheter till 

stöd, framförallt medicinska och psykosociala insatser. Och man skulle även fira 

YPKP:s 15-årsdag. 

Strax innan mötet skulle börja klockan 10.00 hördes plötsligt skrik. 50-60 män 

rusade in i lokalen. Män som i Indonesien går under benämningen ”preman”, 

indonesiska gangsters, som historiskt ibland haft politisk legitimitet genom att 

makten har använt sig av dem för att upprätta kontroll och ordning. Denna dag i 

Bukittinggi var det enligt Bedjo Untung ganska uppenbart att preman och bybor 

manipulerats av militären. 

Männen som rusade in i möteslokalen krävde att mötet skulle upplösas. De slog 

omkring sig och ropade hotelser och förnedrande ord. 

”Döda”! ”Djur”! ”Ni luktar jord”!  

”Akta er, Bedjo är son till löjtnant Untung som var med i kuppen 1965.”  

”Akta er, Bedjo vill introducera den nya kommunismen”.  

Männen drog, ryckte och knuffade de församlade äldre människorna och körde ut 

dem ur lokalen. Några ramlade omkull. Några blev trampade. 

Någon ringde polisen som försökte lugna ner situationen, men de beslutade sedan 

att godkänna ”massornas krav”. Man tvingade mötet att ställas in med motiveringen 

”att undvika en upptrappning av våldet”. Alla deltagare var tvungna att lämna 

platsen. 

 

Bedjo Untung berättar för mig att han inte ens fick vara kvar i Bukittinggi. Så han 

reste till en vän i Solok i västra Sumatra. Under resan dit blev han förföljd av 

säkerhetsmilitär. 
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- De spionerade på mig, och min väns hus övervakades av åtta poliser, säger Bedjo. 

Tidigt nästa morgon klockan sex kom fyra säkerhetsmilitärer och frågade efter mitt 

ID-kort. 

Bedjo hade även planerat att resa till ett möte i Medan i norra Sumatra och på 

vägen dit blev han återigen förföljd. På grund av det obehagliga i situationen 

bestämde han sig för att inte åka till mötet utan återvände till Jakarta istället. Där 

rapporterade han vad som hänt till media och till kommissionen för mänskliga 

rättigheter. Han skickade också ett brev till president Jokowi. 

- Det är uppenbart att militären fortfarande har stor makt i det civila samhället, 

säger Bedjo. Vi har inte haft mänskliga rättigheter här på 50 år. 

 

Två dagar senare, den 24 februari, skulle ett liknande möte hållas i Solo, på Java. 

Situationen blev lika illa som i Bukittinggi. Folk hade satt upp banderoller utanför 

lokalen där mötet var planerat med orden ”Bort med PKI från moder jord”. Och en 

grupp människor stod utanför och ropade och var hotfulla. Polisen förhöll sig passiv 

och offren från 1965 kunde inte hålla sitt möte och diskutera sina problem. 

 

Bedjo ber mig att göra vad jag kan för att sprida information om det som hände 

under Suharto och den situation som fortfarande råder i Indonesien. Och om den 

kommande Folkets Tribunal i november i Haag.  

Nu ber jag er läsare att göra samma sak.  

 



 Sid 33 
 

 

Hemma hos Nadiani i Bukittinggi. Från vänster bakom soffan: Saunar Ahmad, 

Nadiani, Ali Munar. I soffan från vänster: Manismar, Rosnina. 
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