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AKPAHAN WAS TIJDENS de stakingen 

'weliswaar niet in Noord-Sumatra, maar 

de rechtbank oordeelde dat hij met 

trainingen, geldelijke bijdragen en cirkulaires 

tot de akties aangezet zou hebben. Wie de 

geschiedenis van de arbeidersstrijd in 

Europa en Noord-Amerika kent, zal zonder 

twijfel de houding van de toenmalige 

machthebbers herkennen in die van de 

mensen die in het huidige Indonesië de 

touwtjes in handen hebben. Wat dat betreft 

ligt Indonesië dus kennelijk nog zo'n eeuw 

achter bij het deel van de wereld waarin wij 

leven. Of die achterstand nog lang zo groot 

blijft, is de vraag. De wereld is inmiddels 

een stuk kleiner geworden. Het proces- 

Pakpahan heeft internationale aandacht 
getrokken, iets waar het indonesiese bewind 

niet blij mee zal zijn. 

Rechtsschendingen 

Pakpahan, die onder anderen op CNV- 

voorzitter Anton Westerlaken een onuitwis- 
bare indruk heeft gemaakt van geestelijke 

en inspirerende kracht, hield in de rechts- 

zaal zijn eigen verdedigingsrede onder de 

titel "Het volk klaagt aan". Met betrekking 

tot de achtergronden van de stakingen in 

Medan zei hij onder meer: 

"De lonen maken gemiddeld acht procent uit 
van de produktiekosten, terwijl ondernemers 

20 tot 30 procent moeten uittrekken voor 
giften en kommissies aan overheidsfunktio- 

narissen en 'protektiegelden' voor militairen en 
politie. In Medan ging het alleen maar om het 

verkrijgen van het wettelijk vastgestelde 

minimumloon. En dit loon dekt ook nog maar 70 

procent van de minimumbehoeften om te 

overleven." Met deze woorden legde Pakpahan 

de vinger op een gevoelige plek. Weliswaar is in 

alle kapitalistiese landen de overheid de 
dienstwillige dienaar van het bedrijfsleven, maar 

in slechts weinig landen zijn de machthebbers 
zo direkt met dat bedrijfsleven verbonden. Tot 

aan hun ellebogen zitten zij in allerlei 
ondernemingen en korruptie viert hoogtij. Geen 

wonder dus dat Suharto en zijn kompanen de 

opkomst van een onafhankelijke vakbeweging 

in Indonesië met lede ogen aanzien en al het 

mogelijke doen om die beweging de kop in te 

drukken. De methoden die daarbij gebruikt 

worden, doen de worgwetten van Kuyper in het 

begin van deze eeuw in Nederland verbleken. 

Internationale en indonesiese rechtsregels zijn 

in het proces-Pakpahan dan ook verkracht. In 

strijd met artikel 72 van het indonesiese 

Wetboek van Strafrecht kregen Pakpahan's 

verdedigers slechts drie dagen om zich te 

verdiepen in de aanklacht. Het proces-verbaal 
van zijn ondervraging kregen zij niet onder ogen. 

Bij deze rechtsschendingen bleef het trouwens 
niet. Nadat Pakpahan gearresteerd was, legden 

de politie en de gerechtelijke autoriteiten 
herhaaldelijk 

beperkingen op aan zijn bezoek. En tenslotte 
weigerde de president van de rechtbank de 

toegang tot het proces aan twee getuigen-
deskundigen voor de verdediging die 
aanvankelijk waren toegelaten. 

Militaire provokateurs 

De hardheid waarmee door het bewind tegen 

de leiders van de SBSI wordt opgetreden, past 

volgens Gerrit Pruim - sekretaris van de CNV-

Aktie "Kom over" - volledig in het beleid van de 

indonesiese regering om alle 

vakbondsaktiviteiten in de kiem te smoren. Die 

harde koers heeft alles te maken met de 

onafhankelijke rol die de SBSI opeist. Deze 

vakcentrale wenst absoluut niet aan de leiband 
van de regering te lopen en protesteert met 

grote regelmaat tegen het beleid van president 
Suharto. De in 1992 opgerichte SBSI heeft dan 

ook nog steeds geen vergunning van de 
regering gekregen; dit in tegenstelling tot de 

SPSI die wel door de overheid wordt erkend en 
gekontroleerd. 

Er is de ondernemers en de met hen verbonden 
regering kennelijk veel aan gelegen de 

ontwikkeling van een onafhankelijke 
vakbeweging te frustreren. Dat moet op de 

langere termijn wel op een mislukking uitlopen, 

maar vooralsnog trekken Suharto en zijn 

vrienden aan het langste eind. De middelen die 

daartoe gebruikt worden, verdienen echter 
allerminst de schoonheids 
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prijs. Wat rond de stakingen in Medan gebeurde, 

is daarvan een voorbeeld. Daar gingen 
tienduizenden arbeiders de straat op om te 

demonstreren voor een hoger minimumloon en 
vakbondsvrijheid. Na de demonstraties en 

stakingen braken op kleine schaal rellen uit, 
waarbij fabrieken werden bestormd en een 

chinese zakenman werd gedood. Geheel in de 

stijl van vele andere autoritaire regiems stelden 

de indonesiese machthebbers Pakpahan 

verantwoordelijk. Die was evenwel tijdens de 

gebeurtenissen niet in Medan, maar verbleef in 

Jakarta en pas op de eerste dag van de 

stakingen werd hij telefonies op de hoogte 

gebracht van de akties. Hij heeft nog tijdens dat 

telefoongesprek aangeraden de staking niet 

door te zetten, omdat volgens hem de tijd 

daarvoor niet rijp zou zijn. We moeten, mijns 
inziens, daarom Pakpahan en de SBSI geloven, 

wanneer zij van meet af aan hun betrokkenheid 
bij het uit de hand lopen van de demonstraties 

ontkennen. En wanneer Pakpahan de 
indonesiese machthebbers ervan verdenkt zelf 

mensen te hebben ingezet om het geweld 
tijdens de demonstraties aan te wakkeren, klinkt 

me dat heel plausibel in de oren. Het is namelijk 

de klassieke manier waarop door de 

geschiedenis heen autoritaire regiems steeds 

weer getracht hebben de onderdrukking van de 

arbeidersbeweging een legaal tintje te geven. In 

zijn verdedigingsrede stelde Pakpahan dan ook 
de "militaire provokateurs en trawanten uit de 

onderwereld" aansprakelijk voor de 
gewelddaden. 

Strijd voor demokratie 

Het verloop van het proces tegen Pakpahan en 
de zijnen is kenmerkend voor de manier 

waarop de machthebbers in Indonesië omgaan 
met internationaal erkende rechten en 

vrijheden. Eerst, vrij snel na de gebeurtenissen 
te Medan, werd het gehele SBSI- bestuur 

opgepakt en veroordeeld tot 
gevangenisstraffen van zes tot vijftien 

maanden. Pas daarna vond het proces tegen 

Pakpahan plaats. Die is zelf jurist en heeft zijn 

eigen vier uur durende pleidooi in de rechtszaal 

voorgelezen. Zijn advokaten hadden die zaal 

daarvoor echter al demonstratief verlaten. Dat 

was, omdat de rechtbank vlak voor het proces 
bepaald had dat geen getuigen-deskundigen 

tot het proces zouden worden toegelaten. De 
onafhankelijke stichting voor rechtshulp in 

Indonesië, LBH, konstateert dan ook dat de 
rechtbank daarmee een gebrek aan respekt 

voor de verdediging toont. Dat gebrek kwam 

ook tot uiting in het feit dat de officier van 
justitie meende Pakpahan's betoog in twee 

minuten van de tafel te kunnen vegen. Van een 

ernstig te nemen weerlegging van zijn 
verdediging was dan ook geen sprake. 

Barbertje moest hangen en daarmee uit. De 
zwakte van de stellingname van de officier van 

justitie bleek ook duidelijk uit het feit dat hij 
tijdens het proces allerminst het verband kon 

aantonen tussen de gebeurtenissen in Medan 

en Pakpahan's verantwoordelijkheid daarvoor. 

Terecht is de indonesiese 

mensenrechtenorganisatie van mening dat het 

proces erop gericht was "de SBSI uit te 

schakelen en arbeiders ervan te weerhouden 

op te komen voor hun rechten en aktie te 

ondernemen." De woordvoerder van de SBSI, 

Simanungkalit, verklaarde na afloop van het 

proces: "Er waait een wind van verandering 

door Indonesië. Al zetten ze nog zoveel 

vakbondsaktivisten in de gevangenis, de strijd 

voor demokratie zal zich alleen maar 
verhevigen." 

Buitenlandse waarnemers - het proces werd 
vanaf de publieke tribune gevolgd door een 

britse diplomaat, de amerikaanse honorair- 
consul te Medan en een waarnemer van het 

Internationale Verbond van Vrije Vakvereni-
gingen (IVVV) - zijn het erover eens dat tijdens 

het proces is gezondigd tegen internationale en 
indonesiese rechtsnormen. . 

Politieke stabiliteit 

Het proces tegen Muchtar Pakpahan en zijn 

kameraden geeft, bij alle negatieve kanten, 
niettemin aan dat er in Indonesië iets aan het 

veranderen is. De Nieuwe Orde van Suharto 
heeft, watje er verder ook van vinden mag, 

politieke stabiliteit geschapen. Die was een 
voorwaarde voor een snelle ekonomiese groei. 

Maar de dialektiek van de geschiedenis wil dat 
het bewind-Suharto zich inmiddels heeft 

ontwikkeld tot een rem op een gezonde verdere 
groei. Een brede lagen van de ekonomie 

doordringende korruptie staat die groei in de 
weg. Om een snelle groei te bewerkstelligen is 

een politieke omvorming een eerste vereiste. 

Het zou uiterst verkeerd zijn de ogen te sluiten 

voor de verschrikkelijke gevolgen van Suharto's 

'revolutie' die honderdduizenden het leven 

gekost heeft en talloze anderen in 

gevangenissen en verbanningsoorden heeft 

doen wegkwijnen. Maar onmiskenbaar is de 

politieke stabiliteit die hij na de chaotiese laatste 

jaren van Soekarno's bewind tot stand bracht. 

Dat heeft opmerkelijke gevolgen gehad. Terwijl 

de toplaag van politici, militairen en 

ondernemers zich onnoemelijk verrijkte, steeg 
ook - zij het natuurlijk in veel mindere mate - het 
levenspeil van brede lagen van de indone 

siese bevolking. Halverwege de jaren zestig 

bevond meer dan 60 procent van de 
bevolking zich beneden de armoedegrens. 

Het inkomen per hoofd van de bevolking 
was minder dan de helft van dat in India. De 
inflatie liep op naar 600 procent per jaar. 

Verzet 

Hoewel gezegd moet worden dat het 

Suharto op vele punten heeft meegezeten - 

denk aan de onafgebroken stroom van 

ontwikkelingsgelden en de olieinkomsten uit 

de jaren zeventig - een goed makro-ekono- 

mies beleid heeft ook meegebracht dat over 

een breed front de welvaart van de Indone- 

siërs er de laatste 25 jaar fors op vooruit is 

gegaan. Op dit moment leeft nog 15 procent 

van de 190 miljoen Indonesiërs onder de 

armoedegrens. Natuurlijk is dat percentage 

nog veel te hoog, maar dat er van materiële 

vooruitgang sprake is valt niet te ontkennen. 

De keerzijde daarvan is dat het zelfbewust- 

zijn bij de 'onderkant' van de indonesiese 

samenleving geleidelijk toegenomen is. Het 

proces tegen de SBSI-leiders is daarvan, 

hoe paradoxaal dat ook mag klinken, een 

symptoom. Ondanks de repressie slaagt het 

Suharto-bewind er niet in alle verzet van 

arbeiders te breken. 

De toekomst valt moeilijk te voorspellen, 

maar het ziet ernaar uit dat dit verzet alleen 

maar breder zal worden en steeds meer 

georganiseerde vormen zal aannemen. 
Zeker, historiese parallellen zijn altijd 

hachelijk en de situatie in het Indonesië van 
nu verschilt nogal van die in het Nederland 

van het begin van deze eeuw. Toch kan het 
geen kwaad vast te stellen dat Kuyper's 

worgwetten van 1903 het begin markeren 
van de groei in omvang en invloed van de 

nederlandse vakbeweging. 

Dat alles neemt niet weg dat op dit moment 

Muchtar Pakpahan en een aantal zijner 

kameraden worden vervolgd en in de 
gevangenis gegooid. Het IVW, waarbij FNV 

en CNV zijn aangesloten, heeft zijn leden 
opgeroepen tegen het proces-Pakpahan te 

protesteren. In Nederland is het CNV een 
"Schrijf ze vrij-aktie" begonnen voor de 

vrijlating van de vakbondsmensen in 
Indonesië. Bij het CNV kunnen gratis 

voorbedrukte protestkaarten besteld 
worden, gericht aan president Suharto. 

 
Rein van der Horst 

Voor dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van 

het pakket knipsels dat mij door het Indonesië 

Komltee ter beschikking werd gesteld. 


