
Ju  same warunki geogra czne predestynuj  Indonezj  do miana jednego z naj-
bardziej skomplikowanych organizmów pa stwowych. Kraj ten le cy na najwi k-
szym archipelagu wiata, a cuchu ponad 17 tysi cy wysp o d ugo ci ponad 5 tys. 
kilometrów, jest szczególnie podatny (jak ka dy kraj wyspiarski) na pojawianie 
si  w jego rozdzielonych cz ciach d e  autonomicznych i secesjonistycznych. 
Od po owy lat 60. XX w. spoiwem cz cym to pa stwo w dobrze dzia aj cy or-
ganizm by y przede wszystkim elity w adzy. Ich ko ciec stanowi  paternalistycz-
nie rz dzony klan gen. Suharto oraz kr gi zwi zane z wojskiem. Solidarno  ich 
opiera a si  na wspólnych obawach przed partyzantk  komunistyczn  i diaspor  
chi sk . Wspiera y je militarnie i  nansowo Stany Zjednoczone przeciwstawia-
j ce si  w regionie �ekspansji komunistycznej�. Ta grupa rz dz ca potra a nie 
tylko przetrwa  najgorsze dla pa stw Azji Po udniowo-Wschodniej lata 70., ale 
równie  czerpa  olbrzymie pro ty z modernizacji Indonezji, jaka mia a miejsce 
w latach 80. i w pierwszej po owie lat 90. XX w. Kraj dokona  ogromnego skoku, 
wr cz cywilizacyjnego, ale dla znacznej cz ci nowych �elit w adzy i biznesu� sta  
si  on tak e ród em krociowych maj tków.

Napi cia spo eczne kumuluj ce si  ju  od pewnego czasu, zwi zane równie  
z szybkim rozwojem kraju i rozmaitymi zjawiskami patologicznymi, doprowadzi-
y jednak do wybuchu otwartych buntów spo ecznych na ogromn  skal  dopiero 

podczas kryzysu gospodarczego z ko ca lat 90. XX w. Decyzja Tajlandii z 2 lip-
ca 1997 roku o 20% dewaluacji bahta, jest powszechnie uwa ana za dat  pocz t-
kow  tego kryzysu. Do ko ca roku waluty pi ciu najbardziej dotkni tych przez 
kryzys pa stw � Indonezji, Korei, Malezji, Filipin i Tajlandii � zosta y zdewalu-
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owane nawet o 80%1. Bankructwa  rm i banków nast powa y jedne po drugich, 
a ycie gospodarcze zosta o po cz ci sparali owane. W Indonezji, gdzie elity wy-
kaza y si  pora aj cym brakiem umiej tno ci radzenia sobie z kryzysem ekono-
micznym, kryzys gospodarczy poci gn  za sob  gwa towne zaostrzenie proble-
mów spo ecznych, a w rezultacie dosz o do otwartego wybuchu niezadowolenia 
spo ecznego2. 

3

Nast pi y charakterystyczne dla krajów Azji Po udniowo-Wschodniej pogro-
my miejscowych Chi czyków, spo ród których wywodzi a si  du a cz  elit biz-
nesu. Spowodowa o to ich masowe ucieczki i transfer kapita ów za granic , co po-
g bi o jeszcze narastaj cy kryzys. W narastaj cym chaosie studenci opanowali 
budynek Parlamentu. Cho  pocz tkowo si y porz dkowe stosowa y do  brutalnie 
przemoc staraj c si  przywróci  spokój spo eczny, nie da o to rezultatów, a woj-
sko nie przejawia o entuzjazmu, by zaanga owa  si  w obron  upadaj cego re i-
mu. To sta o si  bezpo rednim powodem ust pienia prezydenta gen. Suharto. Po 
32 latach nieprzerwanych rz dów, 21 maja 1998 r., ust pi  on na rzecz ówczesne-
go wiceprezydenta Bucharaddina Jusufa Habibiego, jednego ze swoich zaufanych 
wspó pracowników. 

Kryzys polityczny wi za  si  z szybko post puj c  erozj  ideologii �Bhinneka 
Tunggal Ika� (�Jedno  w ró norodno ci�) � jednego z podstawowych  larów In-
donezji. Zagrozi o to wr cz istnieniu tego pa stwa w formie, w jakiej uzyska  on 
niepodleg o  po II wojnie wiatowej. Kraj stan  w obliczu niebezpiecze stwa 
�ba kanizacji� i dezintegracji, tym bardziej, e wi kszo  kon iktów etnicznych 
i religijnych przez lata rz dów gen. Suharto u mierzano jedynie, bez podejmo-
wania prób ich rozwi zania. Dla czwartego pod wzgl dem liczby ludno ci kra-
ju, oznacza o to niebezpiecze stwo wybuchu kon iktów na skal  niespotykan  
wcze niej w wiecie.

1 M. B aszkiewicz, What factors led to the Asian  nancial crisis: were or were not Asian eco-
nomics sound?, Centrum Analiz Spo eczno-Ekonomicznych, Warszawa 2000.

2 Produkt krajowy brutto (PKB) Indonezji spad  w 1998 r. o 14%. Aby nie dopu ci  do nadmier-
nego wzrostu cen oraz in acji, subsydiowano takie produkty jak benzyna, ry , cukier, olej opa owy 
i nawozy sztuczne. Patrz: James C. Knowles, Ernesto M. Pernia, Mary Racelis Social consequences 
of the  nancial crisis in Asia. The deeper crisis, Manila Social Forum; The New Social Agenda for 
East and Southeast Asia, Manila 1999, s. 1.

3 Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy zgodzi  si  jednak przyzna  olbrzymi program pomoco-
wy dla Indonezji warty a  40 mld USD, http://www.infoplease.com



Wbrew pocz tkowemu pesymizmowi opinii publicznej, Habibi okaza  si  by  
zr cznym politykiem. Najwidoczniej zdawa  on sobie spraw , e nie mo e sku-
pia  wysi ków tylko na obronie stanu posiadania elit partii Golkar, ani interesów 
klanu Suharto, ale musi równie  zaakceptowa  pewne ust pstwa polityczne. Ju  
7 czerwca 1998 r. dosz o do pierwszych od 1955 r., w istocie wolnych, wyborów 
parlamentarnych. Wygra a w nich partia Megawati Sukarnoputri � córki pierwsze-
go prezydenta Indonezji Sukarno, PDI-Perjuangan (Demokratyczna Partia Indone-
zji � Walka). Nie stworzy a ona jednak rz du, cho  uzyska a jedn  trzeci  miejsc 
w Parlamencie. Nie tylko bowiem wci  licz cy si  Golkar, ale równie  inne par-
tie, które dosta y si  do Parlamentu, nie godzi y si  na przekazanie rz dów znanej 
ze swoich lewicowych pogl dów Sukarnoputri. Kraj targany kryzysem oraz we-
wn trznymi kon iktami etnicznymi potrzebowa  w tym momencie osoby znacz-
nie mniej kontrowersyjnej dla elit politycznych. Okaza  si  ni  charyzmatyczny, 
cho  pó lepy, przywódca Partii Przebudzenia Narodowego Abdurrahman Wahid. 
Ostatecznie zosta  on wybrany prezydentem przez deputowanych dopiero 20 pa -
dziernika 1999 r., a Megawati Sukarnoputri musia a si  zadowoli  przy nim jedy-
nie funkcj  wiceprezydenta kraju.

Sta o si  tak nie tylko z powodu przed u aj cych si  negocjacji mi dzy poszcze-
gólnymi partiami, ale równie  z powodu eskalacji napi , a nawet wr cz walk, 
w takich regionach kraju, jak Aceh, Moluki, Borneo, Irian Jaya, a przede wszyst-
kim w Timorze Wschodnim, gdzie sytuacja by a najtragiczniejsza. Podczas okupa-
cji tej by ej portugalskiej kolonii przez Indonezj , zaj tej przez jej wojska wbrew 
normom prawa mi dzynarodowego w 1975 r., zgin o tam wskutek represji w adz, 
walk, chorób i n dzy blisko 200 tys. mieszka ców tej chrze cija skiej prowincji, 
to jest blisko jedna czwarta ludno ci. Walk , w tym zbrojn , prowadzi  ruch pa-
triotyczny Fretilin, a moralny opór ludno ci wspiera a tamtejsza hierarchia Ko cio-
a katolickaiego. Po 25 latach, w lutym 1999 r., prezydent Habibi niespodziewa-

nie zgodzi  si  na przeprowadzenie referendum w sprawie przysz o ci prowincji. 
Pocz tkowo decyzja ta doprowadzi a jednak do wybuchu swoistej wojny domo-
wej. Bojówki uzbrojone i popierane przez armi , w znacznej cz ci rekrutuj ce 
si  spo ród ludno ci przesiedlonej z innych regionów, podj y ataki na katolic-
k  ludno  miejscow , szczególnie jej elity, próbuj c j  zastraszy  przed referen-
dum. Wspierali to dosy  otwarcie niektórzy dowódcy indonezyjscy. Doprowadzi-
o to do dwukrotnego przek adania terminu referendum. Odby o si  ono dopiero 

30 sierpnia i przynios o zdecydowane zwyci stwo si om opowiadaj cym si  za 
pe n  niepodleg o ci 4. Wówczas jednak prorz dowe si y paramilitarne, popiera-
ne ju  w sposób prawie otwarty przez prezydenta Habibiego i szefa si  zbrojnych 
kraju genera a Wiranto, przyst pi y do brutalnej pacy kacji prowincji, co zmusi-
o blisko trzeci  cz  jej ludno ci do ucieczki w góry i d ungle, albo na teryto-

4 Za od czeniem od Indonezji g osowa o 78,5% mieszka ców Timoru Wschodniego. Ibidem.



rium Timoru Zachodniego. Mimo obietnic, Organizacja Narodów Zjednoczonych 
nie zapewni a mieszka com Timoru Wschodniego bezpiecze stwa i dopiero pre-
sja opinii mi dzynarodowej doprowadzi a ostatecznie we wrze niu do wyra enia 
zgody przez prezydenta Habibiego na l dowanie �b kitnych he mów� pod przy-
wództwem Australii5.

Nierozwi zany przez lata rz dów gen. Suharto pozostawa  te  problem najbo-
gatszej potencjalnie prowincji Indonezji Acehu. Po o ona na pó nocnym kra cu 
Sumatry i licz ca cztery i pó  miliona mieszka ców, jest po dzi  dzie  nie tylko 
miejscem wydobycia wi kszej cz ci ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywa-
nych w Indonezji, ale przede wszystkim ostoj  radykalnych ugrupowa  muzu ma -
skich. Ju  jej podbój kolonialny przebiega  opornie i buntowa a si  ona przeciwko 
holenderskiemu panowaniu. Nieproporcjonalnie ma y udzia  tamtejszej ludno ci 
w eksploatacji miejscowych bogactw, przy silnym poczuciu to samo ci miejsco-
wej i administracji przez �obce elity�, wywo a  narastaj ce protesty na pocz tku 
lat 80. XX w. Przez dziewi  ostatnich lat rz dów gen. Suharto utrzymywano rz -
dy wojskowe, co wed ug organizacji walcz cych o prawa cz owieka mia o kosz-
towa  ycie ponad 5 tys. osób6.

Moluki (ze stolic  prowincji w Ambon), w wyniku wcze niej ju  podejmowa-
nych prób kolonizacji tych �wysp korzennych� przez Portugalczyków, Anglików 
jak i Holendrów, s  zamieszkiwane przez ludno , której du a cz  od stuleci 
wyznaje chrze cija stwo. Przez lata prowincj  t  wskazywano jako modelowy 
wr cz przyk ad pokojowego wspó ycia muzu manów i chrze cijan. Jednak e na 
pocz tku lat 90. ubieg ego wieku ruchy sekciarskie po obu stronach doprowadzi-
y do wybuchu zamieszek na tle religijnym. Do narastania napi  przyczyni o si   

przesiedlanie osadników z innych terenów Indonezji. W wyniku wzajemnych po-
gromów i walk od ko ca 1998 r. do 2002 r. zgin o oko o dwa i pó  tysi ca osób, 
a tysi ce zosta y zmuszone do opuszczenia tych wysp. Dotyczy o to przede wszyst-
kim przybyszów7.

Jak ju  wspomniano, re im gen. Suharto podejmowa  niezbyt przemy lane pro-
gramy spo eczno-gospodarcze i przesiedla  na rzadziej zamieszka e terytoria osad-
ników z regionów najg ciej zaludnionych. Mia o to zapewne i pewne cele poli-
tyczne, gdy  w ten sposób na terenach zamieszkiwanych przez ludno  �niepewn � 
pojawiali si  przybysze zmuszeni do ca kowitego solidaryzowania si  z w adzami. 
Doprowadzi o to do szczególnie brutalnego kon iktu na Borneo (Zachodni Kali-
mantan). Region ten zamieszka y w du ym stopniu przez plemiona s ynnych � ow-

5 W sierpniu 2002 r. by y gubernator Timoru Wschodniego Abilio Soares zosta  skazany na trzy lata 
wi zienia za brak reakcji wobec ataków oddzia ów paramilitarnych podczas referendum w 1999 r. Sze-
ciu innych dowódców oddzia ów wojskowych lub policyjnych zosta o uniewinnionych. Ibidem.

6 Ibidem.
7 Charakterystyczn  cech  rozpoznawcz  by o noszenie czerwonych opasek na g owach przez 

chrze cijan i bia ych przez muzu manów. Ibidem.



ców g ów�, Dajaków, mia  zosta  �ucywilizowany� poprzez osiedlanie na wyspie 
mieszka ców przeludnionej wyspy Madura. Znani ze swoich talentów handlowych 
Madura czycy szybko zostali znienawidzeni przez ubo ej cych Dajaków. Kiedy 
w kraju zacz  narasta  chaos, a wp yw w adz os ab , bitni Dajakowie zaatakowa-
li wiele osiedli Madura czyków. Wycinano ich mieszka ców w pie , a ich g owy 
wbijano na pale. Z po ród Madura czyków, stanowi cych przed zamieszkami bli-
sko 2% mieszka ców Borneo, pozostali na tej wyspie tylko najodwa niejsi8.

Podobny charakter ma kon ikt w Irian Jaya, indonezyjskiej cz ci Nowej Gwi-
nei. Ta najwi ksza, ale i najbiedniejsza, prowincja zosta a de facto inkorporowana 
do Indonezji w 1962 r. podczas d ugiej, antyholenderskiej ofensywy politycznej. 
Do dzisiaj jest ona zamieszkana g ównie przez Papuasów i Melanezyjczyków (sta-
nowi cych wci  90% ludno ci), uznawanych przez innych Indonezyjczyków za 
�prymitywnych� i oskar anych nawet o rytualne praktyki kanibalistyczne. Równie  
tutaj, ze wzgl du na surowce (rudy miedzi, niklu i pok ady z ota) prowadzono do  
szerok  akcj  osadnicz , która doprowadzi a ju  w latach 70. XX w. do wybuchu 
pierwszych kon iktów. Z tego te  powodu Irian Jaya by a prowincj  kontrolowan  
przez wojsko � podobnie jak Aceh, czy Timor Wschodni. Od wielu lat najwa niej-
sz  organizacj  opozycyjn  stanowi ruch Wolnej Papui Zachodniej. W ostatnich la-
tach nasili  on ataki na obiekty rz dowe i osiedla osadników. 

W 1998 r. w Indonezji, g ównie w du ych miastach, mieszka o oko o 8 mln 
Chi czyków (stanowili oni blisko 4% ludno ci). Oceniano jednak, e a  70% pry-
watnego kapita u w tym kraju pozostawa o w ich r kach. Te w a nie dysproporcje 
u pocz tku kryzysu ekonomicznego sta y si  powodem antychi skich akcji sfru-
strowanej ludno ci wielkich miast. Prze ladowania Chi czyków mia y miejsce ju  
wcze niej. Blisko 100 tys. zosta o wydalonych z kraju w 1959 r., wielu � podejrze-
wanych o �kontakty z komunistami� � zamordowano podczas pogromów w latach 
1965�1966. Dochodzi o do nich równie  w 1973 i 1980 r. Ataki na Chi czyków 
by y cz sto wykorzystywane przez w adze jako wygodny sposób kanalizowania 
niezadowolenia spo ecznego, czy te  swoisty �zawór bezpiecze stwa�, którego 
odkr cenie umo liwia o wy adowanie nagromadzonej frustracji i napi . Podob-
nie post pi  te  gen. Suharto w maju 1998 r., chocia  szeroko korzysta  z talentów 
i kapita u biznesmenów chi skiego pochodzenia przy forsownym rozwoju kraju9. 
Zgin o wtedy oko o 1200 Chi czyków, tysi ce z nich uciek o z kraju transferuj c 
równie  na zagraniczne konta miliardy dolarów, zniszczono setki chi skich skle-
pów, warsztatów czy fabryczek. Wielu Chi czyków, którzy w latach ostatnich ucie-
kli z Indonezji, ju  powróci o do swej przybranej ojczyzny, a sytuacja ich uleg a 

8 Ibidem.
9 Wspomnie  mo na, e upadek prezydenta Sukarno w 1965 r. równie  poprzedzi y pogromy 

Chi czyków.



wyra nej poprawie, zw aszcza po zniesieniu przez prezydenta Wahida antychi -
skich aktów prawnych10.

Przegrana rz dowej partii Golkar i referendum na Timorze Wschodnim sta y 
si , bez w tpienia, symbolami upadku pewnej struktury politycznej, która ukszta -
towa a Indonezj . Ale nowe elity polityczne przej y po cz ci dotychczasowy spo-
sób sprawowania w adzy, cechowany przez korupcj , nepotyzm i przek adanie in-
teresów grupowych (czy wr cz klikowych) nad interes pa stwowy. Gus Dur, jak 
popularnie nazywano Abdurrahmana Wahida, przywódca religijny znany ze swo-
jej dobrotliwo ci i przedk adania dialogu nad kon ikt, sam wkrótce sta  si  o ar  
skandali korupcyjnych. Zanim jednak do tego dosz o, ujawniono rozmiary impe-
rium �klanu Suharto�, co zbulwersowa o do  szerokie kr gi spo ecze stwa. 

Na prze omie 2000 i 2001 r. Suharto dwukrotnie nie stawi  si  do s du, przed 
którym mia  odpowiada  za defraudacje 570 mln USD. Ostatecznie obro com uda-
o si  przekona  s d, e stan zdrowia by ego prezydenta jest tak tragiczny, i  odst -

piono od oskar enia zadawalaj c si  jedynie przed u eniem aresztu domowego. 
We wrze niu 2000 r. rozpocz  si  natomiast proces �enfant prodigue� klanu 

Suharto � Hutomo �Tommy�ego� Mandali Putry, którego oskar ono o wielomilio-
nowe oszustwa w handlu nieruchomo ciami. Uciek  on z aresztu, gdzie tra  po-
nownie dopiero w pa dzierniku 2001 r. W lipcu 2002 r. skazano go ostatecznie na 
15 lat wi zienia za zorganizowanie zabójstwa jednego z s dziów prowadz cych 
przeciwko niemu spraw  korupcyjn .

Zmagaj cy si  z post puj c  lepot  Abdurrahman Wahid z trudem radzi  so-
bie z narastaj cymi problemami wewn trznymi. Jednak popiera a go wci  jego 
Partia Przebudzenia Narodowego11. Na jego korzy  dzia a y te  konkurencyjne 
d enia zwyci skiej PDI-Perjuangan i Golkaru, co zapewnia o mu chwilowo nie-
zagro on  pozycj  w strukturze pa stwa. Mimo przyj cia 21 czerwca 1999 r. usta-
wy o autonomii regionalnej, która przewidywa a przekazanie prowincjom cz ci 
uprawnie  politycznych i gospodarczych, sytuacja w licznych punktach zapalnych 
kraju zaognia a si . W grudniu 1999 r. sytuacja na Molukach sta a si  tak trudna, 
e trzeba by o wprowadzi  do prowincji regularne oddzia y wojskowe. Jednak e 

stosunki mi dzy muzu manami i chrze cijanami wcale nie poprawia y si  tam, a po 
og oszeniu d ihadu przez duchownych muzu ma skich, dosz o do serii masakr na 

10 Chi czycy nie mogli studiowa  w pa stwowych szko ach ani s u y  w armii, zakazywano te  
im pracy w urz dach pa stwowych. Byli zmuszeni do posiadania specjalnych dowodów osobistych 
(identity card). Zabraniano im u ywania pisma chi skiego w miejscach publicznych (na przyk ad, 
na szyldach). W 2000 r. prezydent Wahid po raz pierwszy zezwoli  na obchodzenie chi skiego No-
wego Roku. Ibidem.

11 Parti  t  wspiera a licz ca blisko 40 mln organizacja muzu ma ska Nahdlatul Ulama. Sama 
partia posiada a jednak zaledwie 10% miejsc w 500-osobowej Radzie Reprezentantów.



ludno ci chrze cija skiej oraz ucieczki blisko pó  miliona mieszka ców prowincji. 
W czerwcu 2000 r. prezydent Wahid wprowadzi  na Molukach stan wojenny12. 

Pog biaj ce si  problemy spo eczne i ekonomiczne bez w tpienia przerasta y 
schorowanego prezydenta. W momencie, gdy najbogatsza prowincja Indonezji � 
Aceh � za da a pe nej suwerenno ci13, Indonezja stan a wobec wizji ca kowitej 
dezintegracji. W tej sytuacji w lipcu 2000 r. Wahid zapowiedzia  przekazanie cz -
ci swoich obowi zków pani wiceprezydent Sukarnoputri. Wreszcie w styczniu 

2001 r. wybuch a afera korupcyjna, w któr  zamieszany by  ju  bezpo rednio pre-
zydent. Komisja parlamentarna oskar y a go o zagarni cia 3 mln dolarów z konta 
rz dowej agencji ds. ywno ci. Mimo prób rozwi zania parlamentu i wprowadze-
nia stanu wojennego przez prezydenta, opozycja � przy wsparciu demonstruj cych 
studentów � zmusi a go do ust pienia14. 23 lipca 2001 r. parlament usun  z urz du 
Abdurrahmana Wahida, a na jego miejsce wybrano Megawati Sukarnoputri. Jego 
odej cie skomentowano nast puj co: w ci gu dwóch lat Abdurrahman Wahid prze-
obrazi  si  z jedynego polityka, który potra  stworzy  szerok  koalicj , w jedyne-
go polityka, który zdo a  zjednoczy  ca  opozycj  przeciwko sobie15.

Wahid by  niew tpliwie politykiem, z którym domagaj ca si  reform Rada Re-
prezentantów wi za a du e nadzieje. Przede wszystkim mia  on jednak odgrywa  
rol  swoistego pomostu mi dzy zró nicowanymi ugrupowaniami politycznymi. 
By  on bowiem akceptowany zarówno przez nacjonalistów, jak i partie muzu ma -
skie. Ze wzgl du na jego dawne powi zania z re imem Suharto, pocz tkowo po-
piera  go nawet Golkar. Najgor tszym or downikiem sprawy powo ania Wahida 
na prezydenta sta  si  Amien Rais, czo owy przywódca muzu ma ski kraju. Pó -
niej to on w a nie sta  si  jednym z jego najzagorzalszych oponentów. Pierwszym 
b dem, jaki pope ni  Wahid, by a stopniowa wymiana ministrów, w tym tych po-
chodz cych z PDI-P, co os abi o bardzo polityczne poparcie dla . Pó niej coraz 
bardziej dyskredytowa y go: starczy bezw ad decyzyjny, bezradno  wobec bun-
tuj cych si  prowincji oraz skazane z góry na niepowodzenie próby za agodzenia 

12 4 czerwca 2000 r. dosz o równie  do og oszenia niepodleg o ci przez separatystów z Irian Jaya. 
Wobec znikomego zainteresowania spo eczno ci mi dzynarodowej t  kwesti , w adze w D akarcie 
ca kowicie to zignorowa y. Prezydent Wahid zgodzi  si  jedynie na zmian  polityki migracyjnej oraz 
pewn  autonomi  prowincji. Po ród jego decyzji dotycz cych tej prowincji najprzychylniej przyj to 
zmian  jej nazwy na tradycyjn  � �Papua�. 

13 Na pocz tku swojej kadencji Abdurrahman Wahid odrzuci  dania wojskowych o ponowne 
wprowadzenia stanu wojennego w tej prowincji. http://www.infoplease.com

14 Oskar enie dotyczy o dwóch spraw. Pierwsza, nazwana pó niej Bruneigate, dotyczy a prze-
j cia przez Wahida na w asne, czy partyjne cele dotacji od Su tana Brunei. Druga, tzw. Buloggate, 
wi za a si  z Rz dow  Agencj  ds. ywno ci. W pierwszej sprawie Wahid broni  si  twierdz c, e 
dotacja mia a charakter prywatny i od pocz tku nie by a przeznaczona na potrzeby pa stwa. rod-
ki te wykorzystano do stworzenia fundacji rozwoju spo ecznego w Acehu. Prezydent odrzuca  nato-
miast wszelkie oskar enia o jakiegokolwiek zwi zki z Buloggate. http://news.bbc.co.uk/hi/english/
world/asia-paci c

15 Ibidem.



sytuacji cz ciowymi ust pstwami, a tak e nieumiej tno  powstrzymania korup-
cji w ród swych najbli szych wspó pracowników. Liczne choroby i post puj ca 
lepota dodatkowo ogranicza y jego mo liwo ci i parali owa y centralny organ 

w adzy wykonawczej. Ko cowym aktem jego tragedii by a bezsensowna walka 
z Parlamentem. Abdurrahman Wahid zaraz po dymisji wyjecha  do Stanów Zjed-
noczonych na leczenie, co w du ym stopniu pozwoli o �uratowa  twarz� tego po-
lityka, nadal ciesz cego si  pewn  sympati . 

Megawati Sukarnoputri jest przede wszystkim znana ze swojej popularno ci 
w ród biednej cz ci ludno ci, natomiast przeciwnicy polityczni oskar aj  j  o brak 
kompetencji i populizm. Niektórzy z obserwatorów indonezyjskiej sceny politycznej 
obarczaj  j  równie  odpowiedzialno ci  za cz  niepowodze  prezydenta Wahi-
da. Zas yn a ona sw  nadzwyczajn  ma omówno ci , b d ca przedmiotem wielu 
artów w prasie indonezyjskiej. 

Bez w tpienia rz dy Sukarnoputri u atwi o ogromnie radykalne zmniejszenie 
wp ywów armii na ycie polityczne kraju przez jej poprzednika. Kraj, jaki prze-
j a, jest te  na pewno znacznie bardziej demokratyczny, ni  w 1998 r., kiedy jej 
partia zwyci y a w wyborach, a nowe w adze dopiero si  formowa y. Bez w t-
pienia najtrudniejszym dla niej zadaniem jest rozwi zanie problemu Acehu. Jest 
ono tym trudniejsze, i  jako kobieta nie mo e liczy  na powa anie i popularno  
w ród muzu ma skich fundamentalistów16. 

Zgodnie z obowi zuj c  konstytucj  w Indonezji prezydenta pa stwa wybiera 
� na pi cioletni  kadencj  � licz ce 700 cz onków Doradcze Zgromadzenie Ludo-
we. Dokonuj c wyboru Megawati Sukarnoputri, zgodzi o si  ono na doko czenie 
przez ni  kadencji rozpocz tej przez Wahida (do pa dziernika 2004 r.). Wicepre-
zydentem zosta  wybrany przywódca trzeciej partii w Parlamencie � Zjednoczo-
nej Partii Rozwoju (PPP) � Hamzah Haz17. W g osowaniu w Doradczym Zgroma-
dzeniu Narodowym pokona  on przewodnicz cego Rady Reprezentantów Akbara 
Tanjunga, który przewodzi  Golkarowi. 

Kryzys z lipca 2001 r. ukaza  przede wszystkim, gdzie mie ci si  obecnie cen-
trum w adzy w Indonezji. Przed tym kryzysem istnia a wzgl dna równowaga po-
mi dzy urz dem prezydenta i Doradczym Zgromadzeniem Narodowym. Odwo a-
nie Wahida po 21 miesi cach rz dów wskazuje, e ta instytucja ma teraz najwi cej 
do powiedzenia. A poniewa  a  462 z 700 cz onków Zgromadzenia wy anianych 

16 Kilka godzin po przeproszeniu przez pani  prezydent Sukarnoputri mieszka ców Acehu i Irian 
Jaya za � jak to nazwa a � �b dy w rz dzeniu�, w stolicy Acehu � Bandar Aceh � dosz o do serii 
zamachów bombowych. Ibidem.

17 By  on przez miesi c cz onkiem gabinetu prezydenta Wahida, co zosta o odczytane jako nie-
umiej tno  prezydenta wspó pracy z partiami koalicyjnymi. Jego zalet  jest równie  pochodzenie 
� urodzi  si  na Borneo i dzi ki temu cieszy si  poparciem tzw. Zewn trznych Wysp. Ibidem.



jest drog  wyborów bezpo rednich18, wiadczy to zarazem o zwi kszaniu si  roli 
procesów wyborczych i samego spo ecze stwa w tym ci gle semidemokratycz-
nym systemie. 

Wobec ataków terrorystycznych z 11 wrze nia, Sukarnoputri stara a si  zacho-
wa  swoist  �ideologiczn  neutralno �. By o to szczególnie trudne w przypadku 
tego najludniejszego na wiecie kraju muzu ma skiego, w dodatku przechodz ce-
go burzliwe przeobra enia polityczne. Procesy demokratyzacji zwi kszy y ogrom-
nie znaczenie si  i ugrupowa  muzu ma skich, a aktywne tam s  równie  rozmaite 
ugrupowania radykalne. Sukarnoputri odby a jednak liczne rozmowy telefoniczne 
z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem, co wiadczy o utrzy-
mywaniu bliskich kontaktów. Zamach bombowy na Bali z 12 pa dziernika 2002 r. 
podwa y  ponownie pozycj  Indonezji, jako kraju bezpiecznego dla turystów oraz 
dla inwestycji zagranicznych. Podejrzenia, i  przeprowadzi a ten zamach lokalna or-
ganizacja Al-Kaidy, rodzi pytanie, czy po okresie wewn trznych wa ni etnicznych, 
Indonezja nie stanie si  ponadto jednym z frontów wiatowej walki z terroryzmem. 
Upadek systemu autorytarnego utrudnia za  niew tpliwie w adzom wzmocnienie 
nadzoru policyjnego i stosowanie represji wobec rodowisk i ugrupowa  oskar a-
nych o radykalizm muzu ma ski.

Prezydent Sukarno po obj ciu rz dów w 1949 r. rzuci  has o �jedno  w ró no-
rodno ci�, ale nacisk k ad  na jedno . Wylansowa  on tak e koncepcj  �demokra-
cji kierowanej�, z podkre laniem o wiele bardziej cz onu drugiego ni  pierwszego. 
Po okresie Nowego Porz dku gen. Suharto, i o cjalnej podwójnej roli armii, poli-
tycznej i militarnej, córce pierwszego prezydenta przypad o, jak si  zdaje, trudne 
zadanie fundamentalnej przebudowy systemu politycznego Indonezji. Polega  ona 
chyba powinna na umacniania jej nadw tlonej jedno ci przez pe ne uznanie kultu-
rowo-etnicznej ró norodno ci i budowie struktur demokratycznych bez zapomina-
nia, e przez czas jeszcze d ugi b d  te  niezb dne pewne mechanizmy sterowa-
nia nimi. Dominacja procesów ywio owych prowadzi aby bowiem nieuchronnie 
do chaosu i rozpadu pa stwa. Nawet jednak dotychczasowe wydarzenia wskazuj , 
i  demokratyzacja w kraju zamieszkiwanym przez kilka tysi cy ludów jest proce-
sem bardzo trudnym, a nowo zdobywane wolno ci bywaj  wykorzystywane wr cz 
do wyp dzania, czy nawet mordowania jakich  �obcych�, albo te  podejmowania 
przez ugrupowania radykalne dzia a  godz cych w interesy kraju.

18 Jest to 462 cz onków Rady Reprezentantów. 38 cz onków Rady wy ania wojsko; tak e dodatko-
we 200 cz onków Doradczego Zgromadzenia Narodowego jest wybieranych w sposób po redni. Patrz: 
CIA � The World Factbook 2001 � http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html


