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Abstrakt
Diplomová práce „Pád prezidenta Suharta a konsolidace demokracie v Indonésii“
si klade za cíl charakterizovat okolnosti pádu prezidenta Suharta a nastínit vývoj, který po
jeho odstoupení následoval. Práce je členěna na teoretickou a analytickou část. V rámci
první části jsou charakterizovány teorie nedemokratického režimu, teorie přechodu
k demokracii, teorie opozice a teorie konsolidace demokracie. V analytické části jsou
dané teorie aplikovány na indonéskou praxi. Je charakterizován Suhartův nedemokratický
režim, opoziční síly a okolnosti vedoucí k jeho pádu a zhodnocen následný vývoj. Cílem
práce bude představit proces demokratizace v Indonésii, nalézt příčiny a analyzovat
obtíže, které proces konsolidace demokracie provázely (a provázejí).

Abstract
The thesis "The Fall of President Suharto and the Consolidation of Democracy in
Indonesia" aims to characterize the circumstances of the fall of President Suharto and
outline the developments that followed after his resignation. The work is divided into
theoretical and analytical part. The conception of non-democratic regime, the conception
of the transition to democracy, the theory of opposition and the theory of consolidation of
democracy are characterized in the first part. The analytical part applies those theories to
the Indonesian practice. Suharto’s undemocratic regime, his opposition and
circumstances leading to his downfall are explained and an evaluation of subsequent
developments follows. The aim of the work is to present the democratization process in
Indonesia and to find and analyze the causes of difficulties that accompanied the process
of consolidation of democracy.
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Téma práce
Přechod k demokracii v konkrétní zemi je téma, které vždy budí pozornost nejen u
odborného publika z řad politologických či jiných společensko-vědních oborů, ale též u
laické veřejnosti. Pád autoritářské osoby v čele státu, která zemi vládla mnohdy dlouhá
léta a její vládu provázely tvrdé represe a porušování lidských práv, pak vyvolává naděje,
že nový ústavní pořádek přinese to, co původní režim odpíral – svobodné a demokratické
volby, svobodu sdružování, projevu či ochranu základních lidských práv a svobod. Ne
vždy se ale tyto ideály daří naplnit. Již samotný pojem „přechod k demokracii“ není
úplně bez výhrad, je spíše optimistickou úvahou o šancích na dokončení přechodu v
konečnou demokracii, tedy vznik demokratického politického systému. Samotný termín
„přechod“ můžeme charakterizovat jako „interval mezi jedním a druhým politickým
režimem“ (Dvořáková, Kunc, 1994, 77). Z toho vyplývá, že výsledek není dopředu nikdy
znám a navzdory všem pozitivním ukazatelům a snahám se konečné konsolidování
demokracie v zemi podařit nemusí.
Pád prezidenta Suharta v Indonésii v květnu roku 1998 vyvolal stejné optimistické
naděje v možnost zavedení demokratického řádu v zemi. Nespokojenost s autoritářskou
vládou, ekonomická krize, náboženské a etnické konflikty nakonec přerostly v protesty
takového charakteru, že donutily Suharta po 32 letech u moci abdikovat na prezidentský
post. Otázka pak vyvstává, tedy zda můžeme nyní, po 15 letech, považovat danou změnu
za úspěšnou a demokracii za konsolidovanou. Právě to by mělo být cílem diplomové
práce.
Práce bude členěna na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou, a dále do
několika
kapitol a podkapitol. Cílem je aplikovat teorii vymezenou v první části práce na konkrétní
případ Indonésie a na základě těchto teorií výsledek zhodnodit. Aby bylo možné
charakterizovat přechod, je vždy nutné určit, odkud a kam vlastně přecházíme, tzn. režim
minulý a režim budoucí/v budoucnu ideálně nastolený. Teoretická část se proto nejprve
zaměří na teorii autoritářského a sultanistického režimu. Využita bude převážně typologie
J. J.
Linze. Druhá kapitola se bude týkat samotných teorií přechodu k demokracii. Snahou je
postihnout celou dynamiku přechodu již od jeho počátků. Tady jsou hlavními autory
Huntington a Linz se Stepanem, Linz se Stepanem konkrétně v: Linz, J. - Stepan, A.
(1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South
America and
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Post- Communistic Europe. Baltimore. John Hopkins University Press. Dalším autorem,
jehož
teorie bude v práci zmíněna, pak bude Adam Przeworski. Ten mj. upozorňoval, že
demokracie může být jen jedním z několika možných výsledků a poukázal na množství
překážek, které mohou tomuto úspěšnému zakončení bránit.
Po teoretickém vymezení přechodu je nutno určit, k jakému stavu přecházíme a
jaká kritéria je nutné splnit. Souhrnný pokus o stanovení různých fází konsolidace a
stanovení kritérií konsolidované demokracie zformuloval Klaus von Beyme ve své práci
„Osteuropaforschung

nach

dem

Systemwechsel.

Der

Paradigmawandel

der

Transitologie“ z roku 1999. Tato kritéria byla stanovena primárně k ohodnocení
konsolidace středo- a východoevropských politických systémů, ale vzhledem k jejich
obecnosti je možné aplikovat je i na země z jiného regionu. Pět základních požadavků
konsolidované demokracie stanovili dále autoři Linz a Stepan, i tato teorie proto bude
více konkretizována, stejně tak jako koncepce Larryho Diamonda. Ten stanovil celkem
devět bodů, které je nutné splnit, aby se daný politický řád mohl označit za liberální
demokracie.
Poté bude následovat analytická část, kde na konkrétním případu Indonésie
mohou být
dané teorie aplikovány. Stručně bude vymezen režim a vláda prezidenta Suharta, jaké
složky měly během jeho prezidentské funkce podíl na moci, jakým způsobem bylo
omezeno fungování politických stran či jak bylo nakládáno s příslušníky etnických či
náboženských menšin. V další části budou uvedeny příčiny pádu prezidenta Suharta. Co
vedlo k abdikaci prezidenta, jakou roli hrála armáda a opozice. Cílem proto také bude
rozčlenit složky opozice do jednotlivých kategorií a pomoci tak lepšímu pochopení
situace z roku 1998. Předoslední kapitola druhé části by se pak zabývala přímo
konsolidací politického režimu a úspěšností zavádění prvků liberální demokracie. Tato
část by měla být stěžejní a analyzována na základě teoretického vymezení z první části,
tj. za pomoci teorie K. von Beymeho, Linze a Stepana a v neposlední řadě i Larryho
Diamonda, s pomocí jehož vymezení liberální demokracie může být stav v Indonésii
zhodnocen. Poslední část bude přímo navazovat na předcházející a bude se zabývat
stavem demokracie v zemi, tj. tím, k jaké formě režimu dospěl vývoj od pádu Suharta,
nakolik lze současný systém označit za demokratický a také tím, jaké jsou perspektivy
demokracie, jaké faktory představují největší hrozbu pro trvalé zakotvení demokracie
(liberální demokracie) v Indonésii. Pozornost proto bude obrácena na radikalizaci islámu
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v Indonésii a s ní související hrozbu terorismu, na přetrvávající etnické a náboženské
konflikty a separatistické tendence v některých oblastech.

Metodologie, výzkumné otázky a hypotézy
Předmětem výzkumu bude charakterizovat okolnosti pádu prezidenta Suharta a
nastínit vývoj, který po jeho pádu následoval. První část se bude teoreticky zabývat
vymezením autoritářského režimu, teoriemi přechodu k demokracii a teoriemi
konsolidace demokracie a liberální demokracie. Druhá část pak aplikuje dané teorie na
indonéskou praxi.

Výzkumná otázka č. 1:
Od jakého nedemokratického režimu se přechod uskutečnil?

Výzkumná otázka č. 2:
Jaké byly příčiny změny a kdo byl hlavním aktérem/hlavními aktéry přechodu?

Výzkumná otázka č. 3:
Jakému typu přechodu daná změna odpovídá?

Výzkumná otázka č. 4:
Je možné daný přechod považovat za úspěšný?

Výzkumná otázka č. 5:
Je daná země v současné době konsolidovanou demokracií naplňující prvky
liberálního státu?

Hypotéza č. 1:
Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání islám a pestré etnické složení.

Hypotéza č. 2:
Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání politická kultura, klientelistické
vazby a jejich respektování ve společnosti.
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Úvod
Přechod k demokracii v konkrétní zemi je téma, které vždy budí pozornost nejen u
odborného publika z řad politologických či jiných společensko-vědních oborů, ale též u
laické veřejnosti. Pád autoritářské osoby v čele státu, která zemi vládla mnohdy dlouhá
léta a její vládu provázely tvrdé represe a porušování lidských práv, pak vyvolává naděje,
že nový ústavní pořádek přinese to, co původní režim odpíral – svobodné a demokratické
volby, svobodu sdružování, projevu či ochranu základních lidských práv a svobod. Ne
vždy se ale tyto ideály daří naplnit. Již samotný pojem „přechod k demokracii“ není
úplně bez výhrad, je spíše optimistickou úvahou o šancích na dokončení přechodu v
konečnou demokracii, tedy demokratického politického systému. Samotný termín
„přechod“ můžeme charakterizovat jako „interval mezi jedním a druhým politickým
režimem“ (Dvořáková, Kunc, 1994, 77). Z toho vyplývá, že výsledek není dopředu nikdy
znám a navzdory všem pozitivním ukazatelům a snahám se konečné konsolidování
demokracie v zemi podařit nemusí.

Pád prezidenta Suharta v Indonésii v květnu roku 1998 vyvolal stejné optimistické
naděje v možnost zavedení demokratického řádu v zemi. Nespokojenost s autoritářskou
vládou, ekonomická krize a vnitropolitické konflikty nakonec přerostly v protesty
takového charakteru, že donutily Suharta po 32 letech u moci abdikovat na prezidentský
post. Otázka pak vyvstává, tedy zda můžeme nyní, po 15 letech, považovat danou změnu
za úspěšnou a demokracii za konsolidovanou. Právě to je cílem této diplomové práce.

Práce je členěna na dvě hlavní části – teoretickou a analytickou, a dále do
několika kapitol a podkapitol. Cílem je aplikovat teorii vymezenou v první části práce na
konkrétní případ Indonésie a na základě těchto teorií výsledek zhodnodit. Aby bylo
možné charakterizovat přechod, je vždy nutné určit, odkud a kam vlastně přecházíme,
tzn. režim minulý a režim budoucí/v budoucnu ideálně nastolený. Teoretická část se proto
nejprve zaměří na teorii autoritářského a sultanistického režimu. K tomuto účelu bude
využita typologie autoritářského režimu J. J. Linze, kterou předložil ve své knize z roku
2000 Totalitarian and Authoritarian Regimes. Pro charakteristiku sultanistického režimu
je využita definice, představená v roce 1998 v knize Sultanistic Regimes autory J. J.
Linzem a H. E. Chebabim.
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Druhá kapitola se bude týkat samotných teorií přechodu k demokracii. Snahou je
postihnout celou dynamiku přechodu již od jeho počátku. Tady jsou hlavními autory
Samuel Huntington (2008): Třetí vlna: Demokratizace na sklonku 20.století; a Juan J.
Linz s Alfredem Stepanem (1996): Problems of Democratic Transition and
Consolidation: Southern Europe, South America and Post- Communistic Europe. Dalším
autorem, jehož teorie bude v práci zmíněna, pak bude Adam Przeworski (Przeworski
1991). Ten mj. upozorňoval, že demokracie může být jen jedním z několika možných
výsledků přechodu a poukázal na množství překážek, které mohou tomuto úspěšnému
zakončení bránit.
Pro usnadnění určení, jaké tábory měly v rámci indonéského politického systému
vliv na samotný přechod, bude opozice rozdělena do jednotlivých kategorií. K tomuto
účelu autorka využívá publikaci Edwarda Aspinalla Opposing Suharto: Compromise,
Resistance, and Regime Change in Indonesia z roku 2005. Aspinall pro rozlišení opozice
v Indonésii využívá typologii Juana J. Linze (1973): Opposition to and under
Authoritarian Regime: The Case of Spain, kterou s drobnými úpravami aplikuje na případ
Indonésie. V rámci teoretické části bude proto Linzova typologie blíže představena.

Po teoretickém vymezení přechodu je nutno určit, k jakému stavu přecházíme a
jaká kritéria je nutné splnit. Souhrnný pokus o stanovení různých fází konsolidace a
stanovení kritérií konsolidované demokracie zformuloval Klaus von Beyme ve své práci
Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel. Der Paradigmawandel der Transitologie
z roku 1999. Tato kritéria byla stanovena primárně k ohodnocení konsolidace středo- a
východoevropských politických systémů, ale vzhledem k jejich obecnosti je možné
aplikovat je i na země z jiného regionu. Larry Diamond (2009): The Spirit of Democracy:
the Struggle to Build Free Societies throughout the World stanovil celkem devět bodů,
které je nutné splnit, aby se daný politický řád mohl označit za liberální demokracie. I
tato typologie je v teoretické části blíže charakterizována, stejně tak jako koncepce Juana
J. Linze a Alfreda Stepana (1996): Problems of Democratic Transition and
Consolidation, která v analytické části následně slouží jako opěrná pro celkové
hodnocení konsolidace.

V následující analytické části budou na konkrétním případu Indonésie tyto teorie
aplikovány. Nejprve bude vymezen režim a vláda prezidenta Suharta, tj. jaké složky měly
během jeho prezidentské funkce podíl na moci, jakým způsobem bylo omezeno
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fungování politických stran nebo jak byla dodržována občanská a politická práva. V další
části budou uvedeny příčiny pádu prezidenta Suharta. Co vedlo k abdikaci prezidenta,
jakou roli hrála armáda a opozice. Cílem proto také bude rozčlenit složky opozice do
jednotlivých kategorií a pomoci tak lepšímu pochopení situace z roku 1998. Předoslední
kapitola druhé části se pak zabývá přímo konsolidací politického režimu a úspěšností
zavádění prvků liberální demokracie. Tato část je stěžejní a analyzována na základě
teoretického vymezení z první části, tj. za pomoci teorie Linze a Stepana. Autoři určili
celkem pět oblastí, které musí existovat, aby mohl být daný systém považován za
konsolidovaný. V rámci této práce bude proto každá z oblastí blíže charakterizována, aby
bylo následně zhodnoceno, zda země v tuto chvíli již dosahuje ideálů liberální
demokracie západního typu. To je primárním cílem poslední části, kde je mimo
zhodnocení přechodu k demokracii na základě uvedených teorií analyzován i současný
stav demokracie v zemi. V závěru budou shrnuty poznatky práce a zodpovězeny
výzkumé otázky a hypotézy, které jsou stanoveny následovně:

Výzkumná otázka č. 1:
Od jakého nedemokratického režimu se přechod uskutečnil?

Výzkumná otázka č. 2:
Jaké byly příčiny změny a kdo byl hlavním aktérem/hlavními aktéry přechodu?

Výzkumná otázka č. 3:
Jakému typu přechodu daná změna odpovídá?

Výzkumná otázka č. 4:
Je možné daný přechod považovat za úspěšný?

Výzkumná otázka č. 5:
Je daná země v současné době konsolidovanou demokracií naplňující prvky
liberálního státu?

Hypotéza č. 1:
Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání islám a pestré etnické složení.
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Hypotéza č. 2:
Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání politická kultura, klientelistické
vazby a jejich respektování ve společnosti.
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I.
1.
1.1.

Teoretická část
Nedemokratické režimy
Autoritářské režimy

Autoritářské režimy tvoří společně s těmi totalitními dvě hlavní kategorie
nedemokratických režimů. Režimy, které se formou své vlády nepodobaly ani
demokraciím, ani totalitním režimům, bylo potřeba dále klasifikovat. Tyto režimy, které „
…svou legitimitu nečerpaly ze svobodných voleb, ale ani na druhé straně neusilovaly o
totální

ovládnutí

jednotlivce

a

společnosti“

(Balík

2003,

259),

začaly

být

charakterizovány jako režimy autoritativní. Carl J. Friedrich a Zbigniew K. Brzezinski ve
své knize Totalitarian Dictatorship and Autocracy z roku 1956 charakterizovali tyto
charakteristiky totalitarismu:
 Oficiální ideologie
 Jediná masová politická strana ve většině případů v čele s jediným vládcem
 Absolutní monopol na kontrolu všech prostředků ozbrojené moci (armády)
 Kontrola prostředků masové komunikace
 Systém fyzické a psychologické kontroly společnosti prostřednictvím policie
využívající teroristické metody
O dva roky později byl přidán ještě další bod: centrální řízení a kontrola ekonomiky
(Říchová 2000, 228-229).
Právě výše uvedené prvky v autoritarismu chybí a objevují se ty rysy, které pro
totalitarismus nejsou typické. Mezi nejvýznamnější teoretiky autoritářských režimů patří
Juan J. Linz, který je charakterizoval jako:
 Politické systémy s limitovaným, neodpovědným politickým pluralismem
 Bez vybroušené a vedoucí ideologie, zato s typickou mentalitou
 Bez extenzivní či intenzivní politické mobilizace (s výjimkou některé etapy jejich
vývoje)
 Ve kterých vůdce či výjimečně malá skupina uplatňuje moc uvnitř formálně
špatně definovaných, avšak předvídatelných hranic (Linz 2000, 161-165).
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Právě limitovaný pluralismus je prvek, který autoritativní režim zásadně odlišuje od
totalitarismu. Ve srovnání s liberální demokratickou formou vlády tento pluralismus
vyniká nejvýrazněji, omezení se v tomto případě může týkat jen některých politických
skupin či aktivit, ale může být rozšířen na veškeré zájmové skupiny. Oficiální (tj. jedinou,
privilegovanou) politickou stranu si buduje většina autoritativních režimů, v protikladu
s totalitními systémy však tyto strany nejsou zdrojem veškeré moci. Tím je vůdce, který
může mít jak kolektivní, tak individuální podobu. Existence řady organizací, které mohou
být i politické, je v autoritářských režimech tolerována, avšak pod podmínkou, že nebude
docházet ke zpochybnění podstaty režimu či jeho kritiky. Zvláště pak v nepolitické
oblasti je pluralismus více patrný (Linz 2000, 161-162).
V rámci limitovaného pluralismu vzniká tzv. semiopozice, tj. skupiny, které nejsou ve
vládě zastoupené, nebo jejich zastoupení je bezvýznamné. Tyto skupiny režim částečně
kritizují, ale jsou v podstatě ochotné s ním spolupracovat. Cílem jejich kritiky ale není
vládce, jehož legitimitu nezpochybňují, ale například podoba a fungování vlády. Ve
chvíli, kdy semiopozice rezignuje na svoji snahu transformovat režim zevnitř, může se
stát opozicí nelegální (Balík, Kubát 2004, 53).
S výjimkou určitých období vývoje autoritářského režimu má mobilizace extenzivní
či intenzivní funkci. V rozlišování jednotlivých typů autoritářských režimů je stupeň
mobilizace (respektive jejího opaku, depolitiace) podstatným prvkem (Hloušek, Kopeček
2003, 273). Linz rozlišuje, zda ke změně režimu došlo z demokratické či nedemokratické
formy vlády. V prvním případě dochází spíše k depolitizaci obyvatelstva, pokud režim
vznikl ve státě bez demokratické tradice, je většinou mobilizována určitá skupina
obyvatelstva (Linz 2000, 166-168).
Na základě míry či výskytu tří výše zmíněných atributů, tj. limitovaný pluralismus,
politická participace (mobilizace) a ideologie, Linz rozlišuje sedm hlavních typů
autoritarismu:
1. Byrokraticko-vojenský autoritářský režim
2. Organicko-etatistický autoritářský režim
3. Mobilizační autoritářský režim v postdemokratických společnostech
4. Mobilizační autoritářský režim ve společnostech, jež nově nabyly nezávislost
5. Rasová a etnická demokracie
6. Defektní a předtotalitní autoritářský režim
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7. Posttotalitní autoritářský režim (Ženíšek 2006, 33-34).
Pro byrokraticko-vojenský režim je charakteristické zejména to, že privilegovaná
skupina z řad vojenských činitelů či vysokých úředníků kontroluje moc, přičemž ostatní
skupiny jsou z podílu na moci vyřazeny. Ve státě často neexistují politické strany,
případně je zřízena jediná politická strana, která je podřízena vládě, a rozhodování ve
státě není zaštiťováno žádnou ideologií. Jako příklad Linz uvádí Španělsko za vlády
Franca (od roku 1957) nebo Perónovu Argentinu (1946-1955) (Linz 2000, 184-208).
Organicko-etatistický autoritářský režim se od byrokraticko-vojenského liší
organizační

strukturou.

V rámci

tohoto

režimu

je

společnost

kontrolována

prostřednictvím tzv. „organické struktury“, jež má např. podobu korporací, které slouží
k náhradě politického pluralismu. Příkladem může být Portugalsko za vlády Salazara a
Caetána (1926-1974) (Linz 2000, 208-217).
Mobilizační autoritářský režim v postdemokratických společnostech usiluje o
mobilizaci společnosti. Vznik tohoto režimu často doprovází deziluze velké části
společnosti nebo neschopnost demokratické vlády vyrovnat se se sociální nebo jinou
změnou ve společnosti. Za příklad mohou sloužit Argentina a Chile v 70. a 80. letech, tj.
v době vojenských režimů (Linz 2000, 217-227).
Mobilizační autoritářský režim ve společnostech, jež nově nabyly nezávislost
vzniká, pokud selže snaha o zavedení demokracie. Typicky ve společnostech, kde se
v rámci revolučního boje za nezávislost nepodaří prosadit demokratickou formou vlády, a
kde je výrazný kult vůdce (osvoboditele). Tento typ autoritářského režimu je
charakteristický pro celou řadu subsaharských zemí poté, co získaly nezávislost (Linz
2000, 227-233).
Rasová a etnická demokracie je charakteristická pro JAR v období vlády
apartheidu. Poznávacím znamením je nadvláda jedné rasy či etnika nad jinou skupinou
obyvatelstva. Po jejím vyloučení jsou dodržovány demokratické principy, ale ta se
nedotýkají celé společnosti. Určující je etnická příslušnost (Linz 2000, 233-240).
Charakteristickým prvkem defektního a předtotalitího autoritářského režimu je
neúplné zavedení totality, tzn., že některý z prvků totalitarismu není dostatečně naplněn.
Tento typ autoritářského režimu se objevil např. v Rusku (Sovětském svazu) v krátkém
období mezi lety 1921 a 1924 (Linz 2000, 240-245).
Pro poslední Linzův typ autoritářského režimu, posttotalitní autoritářský režim, je
typický opačný směr, než je u předešlého typu. Jedná se o režimy, kde dominantní pozice
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strany, která byla dříve u moci, ještě zcela nezmizela Objevuje se v komunistických
zemích po odstranění kultu Stalina (Linz 2000, 245-261).
Linz některé typy dále vnitřně dělí, například byrokraticko-militaristický na
byrokraticko–militaristicko-oligarchický a militaristicko–technokraticko-byrokratický,
v případě posttotalitních režimů pak Linz přebírá členění od Gordona Skillinga, který
klade důraz na roli skupinového konfliktu. Posttotalitní autoritářský režim ještě dále dělí
na kvazi-totalitní posttotalitarismus, konzultativní posttotalitarismus, kvazi-pluralistický
posttotalitarismus, demokratizující se a pluralistický posttotalitarismus a anarchický
posttotalitarismus (Linz 2000, 184-261).
1.2.

Sultanistické režimy

Juan Linz vyčlenil mimo dvě hlavní kategorie nedemokratických režimů, tj.
totalitní a autoritativní, ještě zvláštní, „mimoběžnou“ kategorii. Extrémní formu
patrimonialismu, zvanou sultanismus, definoval již Max Weber. Mezi sultanistické
režimy lze zařadit Dominikánskou republiku za vlády prezidenta Trujilla, Sředoafrickou
republiku pod Bokassou, Filipíny za vlády Marcose nebo od 90. let Suhartovu Indonésii
(Hloušek, Kopeček 2003, 277).
Linz vydělení sultanistického typu vlády jako samostatné kategorie vysvětluje
potřebou odlišit více institucionalizované autoritářské režimy. I přesto, že mají některé
vlastnosti společné, sultanistický typ vlády je charakteristický vládou jednotlivce bez
jakékoliv organizované účasti institucionálních struktur, s malým úsilím o legitimitu a
snahou o dosahování spíše soukromých, než kolektivních cílů (Linz 2000, 54).
Autoři Linz a Chebabi ve své knize Sultanistic Regimes z roku 1998 užívají pojem
sultanismus k označení vlády, která je charakteristická naprostým úpadkem či
nerozvinutím racionálně legálního typu autority, nejedná se proto o úpadek tradiční
autority. Max Weber danou podobu režimu označoval jako extrémní formu
patrimonialismu: „(…) patrimonialismus, a v jeho extrémní podobě sultanismus, mají
tendenci vznikat, kdykoliv tradiční autorita vyvine takovou administrativu a vojenskou
sílu, které jsou zcela osobními nástroji panovníka (…) Tam, kde je autorita primárně
založena na základě svévolného uvážení panovníka, vzniká sultanismus (…) Sultanismus
spočívá v extrémním prosazování svévole panovníkova. To ho odlišuje od jakékoliv
formy racionální autority“ (Weber 1978, 1:231, 232; dle Linz, Stepan 1996, 51).
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Ideálnímu typu sultanistického režimu zcela neodpovídá žádný režim, je proto
potřeba hovořit spíše o sultanistických tendencích, které mohou být více či méně
výraznější a vyskytují se společně s dalšími aspekty a dimenzemi vládnutí. V pojetí Linze
a Chebabiho je ideální typ sultanismu založen na osobním panství, v němž loajalita
k vládci není motivována jeho ztělesněním, artikulací ideologie, unikátním osobnostním
posláním nebo charismatickými kvalitami, ale kombinací strachu a odměn jeho
spolupracovníkům. Vládce svoji moc vykonává bez omezení, pouze na základě svého
vlastního úsudku, bez omezení pravidly, ideologií nebo systémem hodnot. Závazné
hodnoty a vztahy v rámci byrokratické administrativy neustále podrývají arbitrární
personální rozhodnutí vládce, který se necítí být omezený potřebou ideologického
ospravedlnění. Ve výsledku pak nad všemi stupni společnosti vládne rozsáhlá korupce.
Své spolupracovníky si vybírá vládce sám a často zahrnuje rodinné příslušníky, přátele,
obchodní partnery nebo jedince, kteří se přímo podílejí na používání násilí v zájmu
udržení režimu. Tyto režimy mohou být v mnoha směrech moderní, charakteristická je
pro ně slabost tradiční a právně-racionální legitimity a nedostatek ideologického
ospravedlnění (Linz, Chehabi 1998, 7-9).
Rozdíl mezi režimem a státem je v sultanistických režimech zcela zastřený,
v krajních případech lze hovořit přímo o fúzi režimu a státu. Centralizaci moci v těchto
režimech doprovází posilování armády a dalších státních institucí, čímž může vládce
kontrolovat společnost (Linz, Chebabi 1998, 10-11). Organizace ozbrojených sil a jejich
vztah k ostatním částem státního aparátu má v sultanistických režimech zvláštní význam.
Vládce obvykle vytváří a udržuje atmosféru nedůvěry v rámci armády a podporuje
špionáž mezi jejími jednotlivými složkami, čímž se snaží zabránit vojenskému převratu.
V některých případech mohou vládci organizovat soukromé milice, které mají udržet
kontrolu nad společností (Linz, Chehabi 1998, 12). Vysoce personalizovaný charakter
vlády se sultán ani nesnaží zakrývat, naopak se projevuje dvěma aspekty – výrazným
kultem osobnosti a tendencemi k dynasticismu. Druhý zmíněný aspekt může mít
souvislost s pocitem vládců, často pocházejících z chudých poměrů, že tradiční elita na ně
shlíží zpatra a důvěřovat lze jen rodině a známým. Členové rodiny jsou důležití nejen
v politickém životě, ale i v ekonomice. Sultanistické režimy jsou proto typické kombinací
dynasticismu a personalismu (Linz, Chehabi 1998, 13-17). Sultanistické režimy zdánlivě
podporují konání voleb, v některých případech i multipartismus, ale v pravidelně
konaných volbách vítězí vždy vláda. Některé sultanistické režimy mohou prokazovat
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značný ekonomický růst, v dlouhodobém horizontu je ale ekonomický vývoj negativně
ovlivněn korupcí a personalismem (Linz, Chehabi 1998, 18-21). Pro udržení jejich
stability a kontinuity je nezbytný určitý stupeň modernizace dopravy, komunikací, ale i
vojenských a policejních organizací, které slouží k podpoře panovníka a obraně před
hrozbami z periferních oblastí (Linz 2000, 153).

2.

Typologie opozice

2.1.

Juan J. Linz

Ve své stati Opposition to and under Authoritarian Regime: The Case of Spain
z roku 1973 Juan J. Linz rozlišil celkem čtyři typy opozice: semiopozice
(semiopposition),

pseudoopozice

(pseudo-opposition),

alegální

opozice

(alegal

opposition) a ilegální opozice (illegal opposition). Linz tyto kategorie vytvořil na základě
zkoumání opozice ve frankistickém Španělsku, vzhledem k jejich obecnosti je ale možné
aplikovat je i na jiné země. V této části budou dané kategorie stručně představeny.
1. Semiopozice: je složena ze skupin, které usilují o účast na výkonu stávající moci,
ale ve vládnoucí elitě nedominují či nejsou přítomné. Její členové mají určité
společné názory, mentalitu, případně i ideologii. Ve své podstatě režim
neodmítají, ale určité jeho aspekty kritizují a prosazují své vlastní politické zájmy
a cíle. Jedná se o subjekty „viditelné“ většině a vyskytují se nejčastěji
v náboženských či veteránských sdruženích, výzkumných centrech nebo
vzdělávacích institucích.
2. Pseudoopozice: je podobou opozice, která zpochybňuje fundamentální hodnoty
režimu a žádá základní společenské a ekonomické změny. V praxi ale na realizaci
těchto požadavků rezignují, a to z důvodu určité míry kooptace, odměn a výhod,
které jsou jim udělovány vládní elitou. Tito představitelé jsou často na předělu „v
rámci“ a „mimo“ režim, z toho důvodu proto nemohou vystupovat a být vnímáni
jako alternativa stávající moci.
3. Alegální opozice: je zařazena vně zákona, není výslovně ilegální, přestože její
činnost není legální. Režimem je tolerována. Vzhledem ke své podobě jsou její
prostředky a metody limitované a často se přesouvá k semiopozici nebo ilegálním
skupinám. Představitelé alegální opozice vystupují proti právní podstatě režimu a
požadují jeho zásadní sociální, politickou a ekonomickou změnu. Původ tohoto
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typu opozice lze nalézt u tzv. „třetí generace“, mezi kterou Linz zařazuje
oponenty vyrostlé v prostředí s oslabenou ideologickou mobilizací. Svojí
aktivitou hledají možnosti pro vyjádření svých postojů, stávají se více uvědomělí
a začínají se více politicky projevovat. Ke vzniku alegální opozice často přispívá
vliv ze zahraničí a profesní aktivity, zejména studentských a mládežnických
organizací
4. Ilegální opozice: tento typ opozice je vzhledem ke své činnosti postaven mimo
zákon, není tolerována a její představitelé jsou pronásledováni. Odlišuje se tím od
alegální opozice, přestože hranice mezi nimi není přesně určena a záleží na
režimu, co je v daném období ochoten tolerovat (Linz 1973, 191-238; dle Kubát
2010, 38).

3. Teoretické koncepty a modely přechodů k demokracii
3.1. Typologie přechodů k demokracii podle Samuela Huntingtona

V rámci demokratizace, k níž dochází v rámci třetí vlny, hrály roli různé skupiny
bojující o moc, za demokracii, proti ní či za jiné cíle. Hovoříme-li o jejich postoji
k demokratizaci, za hlavní aktéry v tomto procesu Huntington považuje stoupence
starých pořádků, liberální a demokratické reformátory ve vládních koalicích a umírněné
demokraty a revoluční extremisty v opozici, viz tabulka:

Tabulka č. 1: Politické skupiny podílející se na demokratizaci
Postoj k demokracii
proti
Vláda

pro

proti

reformátoři

stoupenci

demokratizátoři
Opozice

radikální

umírnění

extremisté

demokraté

Zdroj: Huntington 2008, 122
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liberálové

starých pořádků

Nejdůležitější interakce demokratizačních procesů se podle Samulea Huntingtona
odehrávaly mezi „vládou a opozicí, mezi reformátory a stoupenci starých pořádků ve
vládní koalici, a mezi umírněnými a extremisty v opozici. Ve všech přechodech
k demokracii sehrály tyto klíčové interakce nějakou roli“ (Huntingon 2008, 124). Na
základě těchto kritérií jsou pak rozlišeny tyto typy přechodu: přerod (transformation),
výměna (replacement) a přeměna (transplacement)1:
1. Přerod: tento typ přechodu je odstartován elitou nedemokratického režimu, která
má klíčovou roli při zrušení tohoto režimu a jeho změny směrem k demokracii.
V rámci třetí vlny procházel tento typ zpravidla pěti zásadními fázemi, čtyři
z nich probíhaly ještě v rámci autoritářského režimu: nástup reformátorů, získání
moci (demokratických reformátorů), nezdar liberalizace, zpětná legitimita:
potlačování stoupenců starých pořádků a kooptování opozice.
2. Výměna: v rámci tohoto typu dochází k nahrazení, vytlačení či svržení
nedemokratického režimu. Nejvíce dominantním prvkem ve vládě jsou stoupenci
starých pořádků, reformátoři v režimu jsou slabí nebo vůbec neexistují. Hlavní
úlohu zde proto hrají opoziční síly. K demokratizaci dochází tím, jak tato opozice
získává postupně stále více na síle. I zde probíhají svébytné fáze: „1) zápas o to,
aby autoritářský režim padl, 2) jeho pád a 3) zápolení, k němuž dochází poté, co
režim padne“ (Huntington 2008, 140).
3. Přeměna: vznikla spojením dvou předcházejích typů přechodu k demokracii přerodem a výměnou (Ženíšek 2006, 67). V rámci tohoto typu vznikne ve vládě
určitý poměr stoupenců starých pořádků a reformátorů, kdy vláda je ochotná začít
jednat o změně režimu, ale není schopna převzít iniciativu a s demokratizací sama
začít. K vyjednávání s opozicí je proto nutné ji přilákat či donutit. Huntington dále
uvádí, že pro úspěch je nutná dostatečně silná skupina umírněných demokratů
v opozici, ovšem ne natolik, aby byla schopná vládu svrhnout (Huntington 2008,
122-149).

1

Překlad typologie přechodů se může lišit, např. Marek Ženíšek používá ve své knize Přechody
k demokracii v teorii a praxi tyto termíny: transformace (transformation), nahrazení (replacement) a
sjednaný přechod (transplacement) (Ženíšek 2006, 67).
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3.2. Model přechodu k demokracii J. J. Linze a A. Stepana

V roce 1990 Juan J. Linz představil vlastní typologii tranzice k demokracii na
základě srovnání přechodu od autoritářského režimu ve Španělsku a Portugalsku. Poprvé
zde používá termíny reforma, ruptura a ruptura pactada, které přechody v obou zemích
charakterizovaly:
1. Reforma: jedná se o typ přechodu, který je zahájen představiteli starého režimu,
z nichž většina si udrží podíl na moci i v nově vznikajícím režimu. V rámci
tohoto přechodu se tak režim sám zevnitř transformuje.
2. Ruptura: v rámci tohoto typu dochází k náhlému pádu stávajícího režimu,
přičemž jeho představitelé jsou odstraněni z podílu na moci.
3. Ruptura pactada: u tohoto typu přechodu jsou nezbytné ústupky a složitá
vyjednávání mezi silami režimu a opozicí (Gönenc 2002, 107).
Linz a Stepan dále definují typy přechodů možných jen za určitých podmínek, a to
v rámci autoritářského, totalitářského, posttotalitářského a sultanistického režimu.
V rámci této kapitoly budou více přiblíženy možnosti přechodů v autoritářském a
sultanistickém režimu.
Například v případě autoritářského režimu může dojít ke kolapsu nebo ke
zhroucení, pokud je veden nehierarchicky uspořádanou armádou. V tomto případě je
jednodušší nastolit civilní vládu, než v případě, že je armáda hierarchická. U
sultanistického režimu se zpravidla po vládcově smrti ujímá moci jeho rodina, iniciativa
na změnu režimu proto musí přijít zvnějšku (Linz, Stepan 1996, 59).
V 80. letech předložil Alfred Stepan „výčet základních alternativ abstraktních
konců nedemokratických režimů. Jejich empirickou hodnotu pak prověřoval pomocí
konkrétních historických událostí, které k jednotlivým logickým typům přičlenil“
(Říchová

2000,

242).

Stepan

rozčlenil

na

osm

základních

typů

ukončení

nedemokratických režimů:
1. Vnitřní restaurace po dobytí zvnějšku: pro další vývoj je důležitá odpověď na
několik

otázek,

např.

jestli

jsou

představitelé

předcházejícího

(tj.

předdiktátorského) režimu odpovědni za pád demokracie, zda kolaborovali
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atd. V tomto případě by cesta k demokracii byla obtížnější, než v tom
opačném. Příkladem může být Nizozemsko, Belgie nebo Dánsko.
2. Vnitřní přeformulování: v tomto případě minulý demokratický režim
pravděpodobně kolaboroval, existuje zde silné antagonistické hnutí, a není
proto vyloučeno ani nebezpečí občanské války. Předpokládá se, že dojde
k výraznějším strukturálním změnám. O tomto typu přechodu je možné
hovořit v poválečném Řecku nebo Francii.
3. Zvnějšku monitorované nastolení: v tomto režimu jsou důležité demokratické
mocnosti, které mají nejdůležitější úlohu při nastolování demokratického
režimu. Např. Německo nebo Japonsko.
4. Redemokratizace zahájená zevnitř autoritářských režimů: v tomto případě
většinou není cílem představitelů režimu předat moc, ale vzhledem ke
stávajícím podmínkám vidí demokratické instituce jako možnost, díky nimž se
mohou i nadále udržet u moci. Stepan tuto kategorii ještě dále rozlišuje dle
aktérů, kteří redemokratizaci zahajují2.
5. Ukončení režimu tlakem společnosti: zde hrají hlavní roli protesty ze strany
různých organizací a veřejnosti bez výraznější koordinace opozice.
6. Pakt mezi politickými stranami (s konsociačními prvky či bez nich): u tohoto
typu dochází ke spojení účastníků za účelem porážky nedemokratického
režimu a vytváří se široký opoziční pakt, často na konsociačních základech.
7. Organizovaná násilná revolta koordinovaná reformistickými stranami:
v rámci tohoto přechodu může proběhnout výraznější změna státního aparátu,
sociálně ekonomického prostředí a určování politiky země na stranickém
základě.
8. Revoluční válka vedená marxisty: zde dochází k radikálním sociálně
ekonomickým

změnám

a

kompletnímu

odstranění

předcházející

nedemokratické struktury (Stepan 1986, 65-84; dle Dvořáková, Kunc 1994,
54-58).

2

Jedná se o: „a) redemokratizaci zahájenou civilisty nebo civilním politickým vedením, b) redemokratizaci
zahájenou armádou-vládou, c) redemokratizaci zahájenou armádou-institucí“ (Dvořáková, Kunc 1994, 57).
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3.3. Etapy přechodu k demokracii podle Adama Przeworského

Adam Przeworski demokratizační proces zkoumá dle jeho fází, přičemž rozděluje
celkem na dvě etapy: liberalizaci a demokratizaci (Ženíšek 2006, 78).
První etapou přechodu je liberalizace, v rámci níž dochází k určitému otevření
režimu. Toto otevření je motivované nejčastěji zevnitř autoritářského režimu, případně je
reakcí na tlak ze společnosti. Toto období je velmi nestabilní a na základě použitých
strategií různých aktérů může vést k různým výsledkům, většinou ale ne k demokracii.
V případě, že se liberalizátoři neoddělí od konzervativního křídla, dojde k zachování
status quo, tj. počátečního stavu diktatury. Druhou možností je rozšířená diktatura, která
může nastat, pokud liberálové zahrnou část občanské společnosti do vládnoucí struktury.
U této varianty hraje důležitou roli otázka, zda se občanská společnost následně podřídí,
či nikoliv. Pokud je ochotná akceptovat kooptaci do vládnoucího bloku do vládnoucí
bloku, dochází k tzv. rozšířené diktatuře. Pokud občanská společnost odmítne a nadále
pokračuje ve svém organizování, reakcí režimu mohou být buď represe nebo akceptace
reformátorů. V případě úspěšné represe nastupuje tzv. zúžená diktatura, naopak nepodaříli se, dochází k povstání. Rozhodne-li se režim přijmout reformní snahy a pokračovat
v reformách společně s umírněnou opozicí, dochází k přechodu (Przeworski 1991, 5466).
Tabulka č. 2: Przeworského proces liberalizace
LIBERALIZÁTOŘI
neoddělí se od

otevření

tvrdé linie

OBČANSKÁ SPOLEČNOST

SDIK
kooptace

organizování

RDIK

LIBERALIZÁTOŘI
Represe
úspěšné

neúspěšné

ZDIK

POVSTÁNÍ

spojení
s reformátory

PŘECHOD

Vysvětlivky: SDIK – status quo diktatura; RDIK – rozšířená diktatura; ZDIK – zúžená diktatura.

Zdroj: Przeworski 1991, 62.
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Proces,

navazující

na

úspěšnou

liberalizaci,

Przeworski

označuje

za

demokratizaci. Dvořáková a Kunc uvádějí, že o demokratizaci je možné hovořit
v případě, kdy se určitá část představitelů, dříve odstavená od podílu na moci, začne
domlouvat s částí někdejšího nedemokratického režimu na změně systému (Dvořáková,
Kunc 1994, 91). V rámci této fáze dochází k budování demokratických institucí a
k prosazování demokratických pravidel. Przeworski rozlišuje dvě podetapy, ve kterých se
řeší otázky vyvázání se z předchozího autoritářského režimu a budování demokratických
institucí (Říchová 2000, 253). Autor dále rozlišuje na čtyři základní skupiny politických
aktérů: reformátory a umírněné v rámci starého režimu a umírněné a radikály z nově se
rodícíh představitelů. Na základě jednotlivých interakcí může vznikat několik variant
dalšího vývoje, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka č. 2: Varianty režimů odpovídající různým vtahům mezi reformátory a
umírněnými:
Umírnění spolupracují s
Radikály
Představitelé tvrdé

Autoritářský režim

linie

přežívá ve staré

Reformátoři

podobě

spolupracují s
Umírnění

Reformátory
Autoritářský režim
se uchovává, pokud
budou prováděny
jisté ústupky

Demokracie bez

Demokracie se

záruk

zárukami

Zdroj: Przeworski 1991, 69.

4. Teorie konsolidace demokracie
4.1.

Juan J. Linz a Alfred Stepan

Juan J. Linz a Alfred Stepan ve své knize Problems of Democratic Transition and
Consolidation z roku 1996 hovoří o tom, že pouze za předpokladu existence státu může
existovat moderní, konsolidovaný demokratický režim. Konsolidovanou demokracii
charakterizují na základě kombinace tří dimenzí:
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1. Behaviorální
2. Subjektivní
3. Ústavní
Demokratický režim lze na základě behaviorální dimenze považovat za
konsolidovaný, pokud se žádný významný politický, ekonomický, národní, sociální nebo
institucionální aktér nepokouší dosáhnout svých cílů prostřednictvím vytvoření
nedemokratického režimu, uchýlením se k násilí nebo k zahraniční intervenci, což by
mělo za následek narušení integrity státu.
Druhá dimenze, subjektivní, chápe režim jako konsolidovaný, pokud většina
veřejného mínění je přesvědčena o nutnosti řízení státu skrze demokratické procedury a
instituce. V rámci společnosti je jen malá podpora antisystémovým alternativám.
Vzhledem k ústavní dimenzi lze systém označit za konsolidovaný, když si vládní i
nevládní síly osvojily řešení konfliktů v rámci specifických zákonů, procedur a institucí,
které jsou stvrzeny novým demokratickým procesem (Linz, Stepan 1996, 5-6).
Podle Linze a Stepana musí existovat pět oblastí, aby mohl být systém považován
za konsolidovaný:
1. Občanská společnost
2. Politická obec
3. Právní stát
4. Byrokracie
5. Ekonomické společenství
V rámci občanské společnosti musí existovat podmínky, které umožňují rozvoj
autonomních skupin a hnutí. Je vytvářen prostor pro realizaci občanských svobod
jednotlivce, svobodu shromažďování a projevu. Zájmy a hodnoty občanské společnosti
jsou hlavním generátorem pro politickou obec. Občanská společnost generuje myšlenky a
pomáhá monitorovat státní aparát a ekonomickou společnost.
Do druhé oblasti se řadí politická obec, které je relativně autonomní, hodnotově
orientovaná a bude plně akceptovat všechny důležité politické instituce, jako jsou
politické strany, volby a volební pravidla, politické vůdcovství, koaliční spolupráci atd.
Politické společenství je možno považovat za konsolidované, pokud umožňuje politickou
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participaci a využívá ji ke kontrole veřejné moci a státního aparátu. Politická obec
produkuje regulační rámec pro ekonomické společenství.
Právní stát slouží k zajištění zákonné garance občanských svobod a nezávislosti
sdružování občanů, např. v politických stranách, zájmových sdruženích atd.
Byrokracie je schopná realizovat politiku, kterou formuluje nová demokratická
vláda. Stabilizace demokracie je možná jen s výkonným státním aparátem.
Ekonomické společenství musí být institucionalizované a být založené na
regulovaném vztahu mezi státem a volným trhem.
Výše zmíněné oblasti konsolidace se navzájem ovlivňují a jsou úzce provázané.
Pokud dojde k narušení nebo absenci v jedné z oblastí, ovlivní to zároveň i oblast další
(Linz, Stepan 1996, 9-15).

4.2. Lary Diamond

Larry Diamond ve své teorii konsolidace demokracie navázal na Roberta Dahla a
jeho koncepci polyarchie. Diamond definoval devět bodů, které je nutné splnit, aby danou
zemi bylo možné považovat za konsolidovanou. Jedná se o tyto podmínky:

1. Volení zástupci mají možnost kontroly státu a jeho klíčových rozhodnutí.
Voleným zástupcům je podřízena armáda
2. Výkonná moc je omezena jinými vládními institucemi, mezi nimi např.
parlamentem či nezávislým soudním systémem.
3. Všechny skupiny respektující ústavu mají možnost založit politickou stranu a
ucházet se o zastoupení v zastupitelských sborech.
4. Žádné kulturní, etnické, náboženské nebo jiné minoritní skupiny nesmí být
zakazované, znevýhodňované či nějak perzekuované při vyjadřování svých zájmů
v politické sféře, užívání jazyka nebo v kulturním životě.
5. Občané mohou využívat mnoho způsobů, jak hájit a zastupovat své zájmy a
hodnoty a mají právo se sdružovat v nezávislých asociacích.
6. Občané mají svobodný přístup k alternativním informacím a nezávislým médiím.
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7. Svoboda sdružování, vyznání, právo na stávku a manifestace, svoboda
vyjadřování.
8. Všichni občané jsou si před zákonem rovni. Výše zmíněné principy jsou bez
výjimek dostatečně a efektivně chráněny nezávislým, nediskriminačním
soudnictvím, jehož rozhodnutí jsou vymahatelná a respektována dalšími orgány
moci.
9. Občané jsou chráněni před nespravedlivým držením ve vazbě, exilem, terorem
nebo nadměrnými zásahy do jejich soukromého života díky vládě zákona
(Diamond 2009, 13).
4.3. Klaus von Beyme

Konsolidace demokracie je zdlouhavý a složitý proces, který probíhá v několika
sférách. Etapizaci konsolidace, jež ve svém závěru vede k jejímu úspěšnému dokončení,
se věnuje Klaus von Beyme ve své práci Osteuropaforschung nach dem Systemwechsel.
Der Paradigmawandel der Transitologie z roku 1999. Tato kritéria byla stanovena
primárně k ohodnocení konsolidace středo- a východoevropských politických systémů,
ale vzhledem k jejich obecnosti je možné aplikovat je i na země z jiného regionu. Čtyři
základní sféry jsou podle něj tyto:

1. Ústavní konsolidace
2. Zájmové skupiny a politické strany
3. Konsolidace politických aktérů
4. Konsolidace občanské společnosti

O konsolidované demokracie lze dále hovořit, pokud jsou splněny následující podmínky:
1. Proběhly nejméně dvoje parlamentní volby bez násilí „shora či zdola“.
2. Změna moci (alternace u moci) je akceptována politickými tábory
3. Neexistuje žádná větší fluktuace voličů.
4. Neexistence větších, systému nepřátelských stran.
5. Přijetí „pravidel hry“ většinou obyvatelstva jako „the only game in town“, jak to
vyjádřil Juan Linz
Klaus von Beyme dále stanovil ještě detailnější indikátory, jejichž aplikaci však lze
považovat za problematickou. Jedná se například o:
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•

prosazení solidarity ministrů a jasná struktura odpovědnosti,

•

akceptování politické odpovědnosti a omezení přenášení politických konfliktů do
soudnictví,

•

redukce pravomocí hlavy státu v oblasti zákonodárství, sestavování vlády a
odvolání vlády,

•

redukce funkcí druhé komory a demokratizace volebního mechanismus a
zmenšení symetrie mezi oběma komorami,

•

akceptace stran jako svorníku mezi vládou a parlamentní většinou

•

apod.

Tato kriteria by však beze zbytku nenaplnily ani mnohé (možná většina) z etablovaných
západních demokracií (Fiala 2011).
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II.

Analytická část: Indonésie

1. Základní údaje
Indonéská republika pokrývá plochu přibližně 17 500 ostrovů, z nichž obydlených
je zhruba 6 500. Nalézá se v jihovýchodní Asii a k jejím největším ostrovům patří
Kalimantam/Borneo, Sumatra, Irian Jaya/Džáya, Sulawesi/Celebes a Jáva s Madurou. Dle
posledního oficiálního sčítání z roku 2010 má Indonésie 237 641 326 obyvatel3 a řadí se
tím mezi čtvrtou nejlidnatější zemi světa. Většina obyvatel žije na ostrovech Jáva,
Madura a Bali (cca 80%). Indonésie patří mezi multietnické země, podle odhadů žije
v zemi nejméně 350 etnik, některé odhady ale uvádí číslo až okolo 950. V celém
souostroví se hovoří asi 450 austronéskými (malajsko-polynéskými) jazyky, z nichž
pouze třinácti hovoří více než milion obyvatel. V roce 1928 byla za jazyk národní jednoty
prohlášena bahasa Indonesia, která je státním a úředním jazykem. Většinu obyvatelstva
tvoří muslimové4, ale povaha islámu se podle jednotlivých oblastí a ostrovů liší. Oblast
Minangkabau na západě Sumatry patří mezi ty nejvíce ortodoxní, ale i zde je podoba
náboženství ovlivněna zvykovým právem se silnými prvky matriarchátu. Velké
křesťanské obce (katolické i protestantské) se nalézají na ostrovech Sumatra, Sulawesi a
Moluky, hinduisté žijí převážně na ostrově Bali. Převážně díky velkému množství
etnických Číňanů, žijících v souostroví, je zastoupeno i konfuciánství a buddhismus
(Dubovská a kol. 2005, 19-20).
Začátkem 16. století vznikaly v tehdejším indo-malajském soustroví první
portugalské obchodní kolonie. Po roce 1602 se zakladateli nových osad stávají také
Nizozemci, kteří z oblasti Melaky vytlačili Portugalce. Oblasti vládli nejprve
prostřednictvím Spojené východoindické společnosti, po jejím zániku pak přímo
z nizozemské metropole, a to až do období japonské okupace v letech 1942-1945. Od
počátku 20. století se do Indonésie z Evropy úspěšně dostává politické a národní
probuzení, ovlivněné evropským nacionalismem, marxismem a po roce 1920 i
komunismem. Politické strany od požadavků na ekonomickou samostatnost postupně
přechází na požadavek nezávislé Indonésie jako národního státu. V letech 1942 a 1945 za
3

Čerpáno z http://www.bps.go.id/eng/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=12. Zhlédnuto 15.3.2014.
Podle amerického think-tanku Pew Research Center tvořil podíl muslimů v roce 2010 zhruba 88%
z celkové
indonéské
populace
a
celkem
13%
světové
populace.
Čerpáno
z
http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/. Zhlédnuto 15.3.2014.
4
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japonské okupace byla mj. zahájena tzv. kampaň zapomnění, během níž byly ničeny
historické památky na přítomnost Evropanů. Tento kulturní útok přispěl k dalšímu
posílení indonéského nacionalismu. 17. srpna 1945 vyhlásil budoucí prezident a vůdce
indonéského hnutí za nezávislost Sukarno samostatný stát Indonésie a o den později byla
přijata ústava PancaSila. Spojenecké jednotky ale vstoupily pod záminkou odzbrojení na
území státu a svrchovanost republiky nebyla uznána. V letech 1947 a 1948 proběhly tzv.
policejní akce, což byla snaha Nizozemska o restauraci předválečného režimu. Akce ale
odmítly světové velmoci i mezinárodní veřejnost. Tzv. období Indonéské revoluce, které
probíhalo v letech 1945 a 1949, bylo završeno Konferencí u kulatého stolu v Den Haagu.
Jejím výsledkem byl vznik federace Spojených států Indonésie, která se měla stát součástí
nizozemsko-indonéské unie, spojené v personální unii pod osobou nizozemského
panovníka. Indonéská vláda ale odstoupila od tohoto návrhu a v srpnu 1950 byla
obnovena úplná nezávislost Indonésie (Zbořil 2009, 225-233).

2. Vláda prezidenta Sukarna
Sukarnova role vůdce revoluce a vítěze nad nizozemskou koloniální správou byla
začátkem 50. let dohrána a bylo víc než zřejmé, že nalezení nového poslání není tak
snadné, jak si on a jeho nejbližší spolupracovníci představovali. Tak jako bojovníkům za
nový řád v mnoha jiných zemích Asie a Afriky, i Sukarnovi se dostalo poučení, že „je
něco jiného politický systém bořit a něco jiného jej vytvářet“ (Dubovská a kol. 2005,
305).
Po ukončení táhlé války s Nizozemci se v roce 1950 republika rozhodla pro
implementaci parlamentní demokracie5, založené podle vzoru západních demokracií.
Množství politických stran však neumožňovalo vytvořit stabilní a silnou vládu a střídající
se parlamentní koalice, z nichž nejdelší se udržela po dobu dvou let, neumožňovaly
vytvořit silnou administrativu a stabilní ekonomický růst. Za takových okolností pak
vystupovala jako stále více esenciální pro udržení stability země nacionalistická armáda
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI) (Simons 2000, 151). Druhou
dominantní sílu, s prakticky zcela odlišnými politickými cíly, pak tvořila Komunistická
5

Období parlamentní demokracie je v literatuře někdy označováno i termínem konstituční či liberální
demokracie. Druhé zmíněné označení byl zpopularizováno prezidentem Sukarnem (Simons 2000, 151).
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strana Indonésie (Partai Komunis Indonesia, PKI). Ta se stala třetí největší
komunistickou stranou na světě a Sukarno byl stále více závislý na její masové podpoře
(Vatikiotis 1998, 21). Nutno podotknout, že i v rámci ABRI, zejména v letectvu a u
příslušníků válečného loďstva, bylo mnoho těch, kteří s PKI sympatizovali, nebo byli
dokonce jejími členy (Kingsbury 1998, 59).
Rostoucí vnitropolitické napětí mělo v 50. letech též agresivnější podobu ve formě
fundamentalistických islámských rebélií v jižním Sulawesi, na západní Jávě a v Acehu,
jejichž cílem bylo uskutečnění ideálu islámského státu (Dar-ul Islam). Tyto rebélie byly
vedeny nepravidelnými islámskými vojenskými jednotkami, které zůstávaly mimo
kontrolu centrální vlády. Revolty Dar-ul Islam, z nichž poslední byla poražena až v roce
1962, neohrožovaly soudržnost Indonéské republiky, patřily však k těm nejdéle trvajícím
(Kingsbury 1998, 47-48).
Nově přijatý volební zákon vydláždil cestu pro konání prvních parlamentních
voleb v roce 1955. Zaveden byl proporční volební systém ve vícemandátových obvodech,
a přestože průběh voleb lze označit za demokratický, jejich vyrovnaný výsledek byl
zklamáním. Ani jedné ze čtyř stran, které získaly obsazení v parlamentu, se nepodařilo
získat alespoň čtvrtinu všech hlasů6. Též komunální volby o dva roky později s
obdobným politickým patem nepřispěly k uklidnění situace a konflikty, vybuchující na
celém území republiky, se prezident Sukarno rozhodl vyřešit vyhlášením výjimečného
stavu (Sulistyo 2002, 76).
V roce 1957 prezident Sukarno představil svůj koncept „řízené demokracie“,
založené na centralizaci moci a vzájemné spolupráci (gotong royong) mezi politickými
stranami a funkčními skupinami (náboženskými, regionálními aj.) (Simons 2000, 154).
Stanné právo pak dalo základ tzv. koncepce dwifungsi, tj. dvojí funkci armády, která
spočívala nejen v její roli jakožto ochránce státu, ale umožňovala ABRI zároveň i podíl
na vládě (Vatikiotis 1998, 61). Armáda sama sebe nikdy nechápala jen jako čistě
vojenského aktéra. Ačkoliv formálně akceptovala suverenitu civilní vlády, paralelně se

6

Nejsilněji z voleb vyšla Indonéská nacionalistická strana (Partai Nasional Indonesia, dále PNI) se ziskem
22,3%, za ní se s 20,9% hlasů umístila Indonéská modernistická islámská strana (Majelis Syuro Muslimin
Indonesia, dále Masyumi), jako třetí se ziskem 18,4% Indonéská tradicionalistická islámská strana
6
(Nahdlatul Ulama, dále NU). Poslední stranou, které se podařilo dostat do parlamentu, byla s 18% PKI
(Sulistyo 76). Právě úspěch PKI vyvolal mezi jakartskou elitou a armádou zděšení a dal předzvěst
masivního civilního konfliktu a politické nestability (Kadir 1999, 25).
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strukturou vládní fungovala i ta ABRI, sahající od nejvyšších po nejnižší patra
společnosti (Kingsbury 1998, 52).
Na základě prezidentského dekretu byla v roce 1959 obnovena ústava PancaSila.
Systém řízené demokracie byl doprovázen akronymem NASAKOM, vycházejícím ze
složení slov nasionalisme (nacionalismus), agama (náboženství) a komunisme
(komunismus). Koncept směřoval k úsilí o vzájemnou spolupráci mezi nacionalisty,
komunisty a muslimy, jež měla zemi ochránit před chaosem a kolapsem (Elson 2001, 6566).
Tendence k levicovému směřování země se u Sukarna projevovaly jak v jeho
protifeudálních, protikoloniálních a protiimperialistických projevech, tak i ve stále
výraznějším sbližování s komunistickými zeměmi. Přátelství s Čínou bylo již dobře
známé, nově se však jako vojenský a ekonomický spojenec profilovala Moskva (Simons
2000, 156). Právě toto sbližování a rostoucí vliv PKI na vnitropolitickou situaci
vzbuzovalo obavu USA. Vzrůstající import zbraní ze zemí řízených Moskvou,
postupující reorganizace armády a její posilování díky gotong royong pak obavy ještě
dále prohlubovalo (Dubovská a kol. 2005, 311-312).
V průběhu roku 1965 Sukarnova vláda téměř kompletně ztratila kontrolu nad
ekonomikou. Inflace dosahovala 500%, cena rýže narostla o 900% a schodek rozpočtu se
zvýšil o 300% (Crouch 1988, 204; dle Kingsbury 1998, 56). Rapidní pokles v ekonomice
byl jak projevem centrálního řízení, tak do značné míry zasažen i konflikty za připojení
Západního Irianu a Konfrontasi s Malajsií (Elson 2001, 94) Objevovaly se zprávy o
Sukarnově zhoršujícím se zdraví, a vzhledem k nevyřešené otázce nástupnictví se na sebe
dvě dominantní politické síly v zemi dívaly se stále větší nedůvěrou. Poměřování sil mezi
ABRI a PKI se tak zdálo být nevyhnutelné (Kingsbury 1998, 56).

3. Suhartův Nový řád
3.1. Suhartův nástup k moci

Generál Suharto se k moci dostal po nezdařeném pokusu o státní převrat, který se
odehrál dne 30. září 1965 za dodnes zcela nevyjasněných okolností (Vatikoitis 1998, 2).
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Co je o převratu známé, je, že podplukovník Untung vedl malou skupinu vojáků a
členů vojenského letectva. Toto „Hnutí 30. září“, označované také zkratkou G-30-S
(Zurbuchen 2002, 565), v noci z 30. září na 1. října uneslo šest vysokých indonéských
armádních velitelů, z nichž tři byli během únosu zabiti. Únosy vysoce postavených
důstojníků za účelem jejich přesvědčení o změně kurzu nebyly neobvyklé, a mohly být i
původním záměrem Untongovy skupiny. Ale odpor tří generálů, který vedl k jejich zabití,
mohl tyto plány změnit. Mrtví i přeživší generálové byli převezeni na leteckou základnu
Halim, kde byli zabiti i zbývající tři generálové a jejich těla následně vhozena do studny
(Kingsbury 1998, 58). Na seznamu byl i generál Nasution, kterému se během zatýkání
podařilo uprchnout, společně s generály byl však unesen a následně zabit jeho poradce,
nadporučík Tendean (Simons 2000, 172).
Okolnosti pokusu o převrat jsou v literatuře nesčetně debatovány. Mary S.
Zurbuchen shrnuje ve své stati z roku 2002 celkem pět scenářů, které jsou běžně uváděny
k vysvětlení nevydařeného pokusu o coup d'etat: „za prvé, zabití generálů bylo zcela
koncipováno a realizováno PKI a jejími sympatizanty; za druhé, ‘pokus o převrat’ byl
výsledkem vnitřního boje mezi armádou; za třetí, skutečným strůjcem převratu byl
Suharto, nebo přinejmenším ovlivnil, zmanipuloval a překroutil zabití generálů ve svůj
vlastní prospěch; za čtvrté, Suharto umožnil či podporoval nespokojené důstojníky jednat
proti ostatním tím, že z nich udělal součást tajné Rady generálů; a za páté, do pokusu
byly zapojeny zahraniční zpravodajské služby7, aby zbavily levicově orientovaného
Sukarna jeho vlivného postavení v Indonésii a mezi zeměmi třetího světa” (Zurbuchen
2002, 566) .
Oficiální režimní verze událostí přičítala vinu zcela PKI. Ta byla jako jediná
zodpovědná za vraždu generálů a stala se tak vlastizrádnou silou, kterou bylo nutno zcela
eliminovat (Vatikiotis 1998, 2). Dva uznávaní autoři, Benedict Anderson a Ruth McVey
z Cornellovy univerzity, však v roce 1971 publikovali studii, kde uvádějí, že PKI nebyla
do pokusu o převrat vůbec zapojena. Anderson a McVey si pokládají otázku, proč právě
Suharto, jakožto vysoký armádní představitel8, byl ze seznamu vypuštěn. Dle jedné
interpretace Hnutí 30. září byl Suharto jedním ze spiklenců. Pokusem o převrat chtěl
zdiskreditovat PKI a armádě tak dát záminku k převzetí moci (Crouch 1973, 2). Jiní
autoři však zastávají odlišné stanovisko (Simons 2000, 173).
7
8

O zapojení USA viz Simons, 2000.
Suharto byl v té době velitelem sil KOSTRAD (Army Strategic Reserve Command) (Kingsbury 1998, 61).
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V poledne 1. října 1965 Suharto oznámil veřejnosti brutální zavraždění vysokých
armádních důstojník a ohlásil převzetí kontroly ozbrojených sil do svých rukou. O
několik dní později pak Sukarno jmenoval Suharta nejvyšším velitelem ABRI (Dubovská
a kol. 2005, 318-319).
Obvinění PKI, jakožto jediného strůjce událostí, uvedlo do pohybu vlnu
spontánního i řízeného pronásledování členů PKI a jejích skutečných či domnělých
stoupenců. Vlna násilí rychle zachvátila celou zemi a dala vzniknout jednomu
z nejhorších masakrů 20. století (Elson 2001, 125). Přesný počet obětí několika
měsíčního krveprolití není přesně známý. Odhady se pohybují od 100 000 do 1 milionu
obětí, nejčastěji se uvádí počet mrtvých mezi 250 až 500 tisíci (Simons 2000, 178).
Vysvětlení, proč se pronásledování přeměnilo v hromadné zabíjení, může být více.
Zpravidla se hovoří o kombinaci extrémního napětí ve společnosti a na národní i lokální
úrovni, stejně jako o roli armády v podněcování zabíjení (Cribb 2002, 551). Ať byly
motivy jakékoliv, cíle bylo dosaženo. PKI byla téměř zcela zničena (Elson 2001, 125).

3.2. Vláda prezidenta Suharta

V letech 1965-1966 přešla Indonésie z personální vlády Sukarnovy řízené
demokracie do Suhartova Nového řádu (Orde baru, ORBA). Tento na armádě založený
autoritářský režimu byl postaven do ostrého protikladu k Sukarnovu “zkaženému a
zkracovalému Starému řádu” (Orde lama, ORLA) (Bhakti 2004, 198).
Události z října 1965 ale nepřinesly bezprostřední konec vlády prezidenta
Sukarna. Významné pravomoci byly přeneseny na Suharta a jeho vládní spojence,
Sukarno ale přesto zůstával populární u velké části obyvatelstva a uvažoval dokonce o
opětovném získání autority. I přesto, že PKI již byla téměř zničena, Sukarno nadále
deklaroval svůj levicový pohled na společnost (Simons 2000, 183). V březnu 1966,
během zasedání vlády v Jakartě, obklopily vojenské jednotky budovu, kde kabinet
zasedal (s výjimkou Suharta, který se toho dne ze zdravotních důvodů omluvil). Sukarno,
obávající se převratu, z paláce uprchl (Kingsbury 1998, 64). Stejný den dostal na stůl
dokument, který Suhartovi dával plnou autoritu obnovit pořádek a dohlížet na fungování
armády, a který Sukarno, zřejmě pod tlakem, podepsal. Dokument, označovaný jako
Supersemar, představoval skutečnou tranzici moci z prezidenta na generála (Liddle 1985,
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75). Z formálního hlediska boj mezi Sukarnem a Suhartem pokračoval až do roku 1968,
ale lze hovořit, že již od podzimu roku 1965 byla moc stále více v rukou generála Suharta
(Kingsbury 1998, 65).
O Suhartově Novém řádu se nejčastěji hovoří jako o vojenské diktatuře (Simons
191, 2000). ABRI skutečně nesloužila jen jako prostředek k udržení pořádku, ale na
základě doktríny dwifungsi9 se konstituovala jako největší politická organizace v zemi
(Vatikiotis 1998, 62). Členové armády byli zastoupeni ve vládě, v regionálních funkcích
guvernérů i v diplomatických službách. Suharto sám aktivně podporoval zapojení armády
i v ekonomice, vyčlenil dokonce velkou a výnosnou část státního sektoru a přiřkl ji ABRI
(Vatikiotis 1998, 71).
Ve svém jádru ale Nový řád od počátku nevycházel pouze z armády. Kdyby byl
systém čistě jen militaristický, Suharto by mohl být jednoduše nahrazen jiným generálem.
Suharto sám pracoval na vybudování systému, který byl sloužil jako prostředek patronátu
pro podporovatele a k umlčení jeho odpůrců. Represe se stupňovaly, jakmile se kritici
začali pohybovat mimo jednoduchou kritiku směrem k protirežimní mobilizaci svých
podporovatelů (Vatikiotis 1998, 71).
Právě kombinace represí a odměn je typickým znakem odolných autoritářských
režimů. Pokud se režim spoléhá pouze na represe, aby se udržel, skončí často
radikalizující se společností a vytvořením silné revoluční opozice. Především je to příklad
sultanistických režimů, charakteristických neomezenou a arbitrární vládou diktátora. Po
většinu existence Suhartovo Nový řád nebyl tímto typem politického režimu (Aspinall
2005, 2). Již ve svém počátku byly v indonéské formě vlády zřejmé personalistické
elementy. Od 70. let byl Suhartův primát široce uznávaný a jeho dovednosti značně
přispívaly k vytváření podoby Nového řádu. Navzdory nepopiratelným personalistickým
prvkům se v Indonésii vyskytovaly i známky pluralismu, zejména ve vyšších patrech
režimu. Nový řád byl založený jak na vojenském, tak civilním základu (Aspinall 2005,
203-204). Politický režim Suhartovy vlády je zpravidla popisován jako vojenský,
diktátorský, neokolinialistický či byrokraticko-autoritářský. Jamie Mackie se však ve své
stati Patrimonialism: The New Order and Beyond domnívá, že nejlepší charakteristiku
poskytuje pojem “patrimonialistický” (Mackie 2010, 82). Navazuje tím na předního
světového
9

odborníka
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indonéskou

politiku,

Harolda

Doktrína dwifungsi byla v roce 1982 ukotvena zákonem (Vatikiotis 2005, 71).
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patrimonialistických tendencích Suhartova režimu psal již v prvních několika letech jeho
vlády (Crouch 1979). Patrimonialistické rysy se však projevují spíše až v druhé polovině
Suhartovy vlády. Schopnost udělit patronát oplátkou za loajalitu, a naopak sankce jako
trest, umožnili Suhartovi vytvořit systém, který byl schopný ovládat téměř ve všech
klíčových aspektech (Mackie 2010, 88). Patrimonialistický model, podobný tomu v pojetí
Maxe Webera, vykazoval jisté znaky s prezidentským obdobím Sukarna. Crouch se proto
domníval, že ten Suhartovo postihne stejný osud, i vzhledem k jeho nestabilní pozici v
polovině 70. let (Crouch 1979, 580-583). V rozporu z jeho domněnkami ale režim
přetrval ještě dalších bezmála 20 let. Jeden z výrazných znaků patrimonialismu, který byl
vytvořen v 80. letech, bylo nejen používání patronátu k zajištění loajality, ale též snaha
zajistit si závislost všech civilních a vojenských zaměstnanců udržením jejich platu na
nejnižší možné hranici. Zaměstnanci tak mohli přežívat jen díky “nelegálním financím” a
různým zdrojům korupce (Mackie 2010, 89).
Postupem doby získaval Suhartův režim stále zřetelnější sultanictické rysy.
Viditelné to bylo zejména v roli samotného prezidenta, který začal stále více vystupovat
jako neomezený vládce. Sultanistické znaky byly též zřetelné i v roli Suhartovy rodiny,
jejíž obchodní zájmy byly stále více pohrdající právními předpisy a vnímáním veřejnosti.
Suhartovy děti získávaly rostoucí politický vliv a jeho dcera Tutut, společně se svým
bratrem Bambangem Trihatmodjem, hráli významnou roli ve výběru kandidátů DPR v
posledním období Suhartovy vlády (Aspinall 2005, 205-206). Suhartův režim se zastavil
na těsné konsolidaci moci v rukou Suharta a jeho loajálních stoupenců. Jakákoliv
politická opozice byla násilně potlačena, mučena a svévolně zatýkána a veškeré vyjádření
alternativního názoru bylo zakázáno. Vládnoucí elita pracovala na vlastním obohacení,
spoléhající se na do očí bijící nepotismus, korupci a represe k těsnějšímu upevnění
společnosti (Simons 2000, 190).
Od 80. let vznikala celá řada velkých konglomerátů a korporací, jejichž vlastnictví
bylo většinou v rukou “důvěrných přátel”10. Prostřednictvím distribuce financí byla na
uzdě držena i hrozba regionálních nepokojů, protože místní představitelé byli silně závislí
10

Pro Indonésii byl typický vysoký stupeň firemní koncentrace. V roce 1996 byla tato koncentrace nejvyšší

v celé východní Asii, kdy deset rodin vlastnilo 57,7% z veškerých zapsaných firemních akcií (Hill, Narjoko
2010, 54).
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na prostředcích, které obdrželi z centra. Dobrá vůle prezidenta je tak klíčovým znakem
Suhartova Nového řádu (Mackie 2010, 92).
V rámci snahy o posílení své pozice začal od konce 60. let Suharto s reorganizací
armády, která ve výsledku přinesla její sjednocení a možnost lepší kontroly samotným
prezidentem. Souběžně s tím probíhala i výměna tzv. “bojovníků za Nový řád”, vysokých
důstojníků, kteří Suharta podporovali při jeho získávání úřadu, ale zároveň si vytvářeli i
své vlastní představy o podobě Nového řádu. Místa byla následně obsazována těmi, které
Suharto mohl považoval za politicky spolehlivé. Začátkem 70. let Suharto vystupoval
jako jednoznačný politický a vojenský lídr. V té době si mezi sebou začali vzájemně
poměřovat síly dva Suhartovi nejbližší pobočníci – generál-major Ali Murtopo (v čele
Opsus), a generál Sumitro (v čele Kopktamtib). Ze vzájemného konfliktu nakonec vyšel
vítězně Ali Murtopo. Po rozdělení Sumitra a Ali Murtopa v polovině 70. let získal
Suharto plnou kontrolu nad ozbrojenými složkami. Důležitá místa v armádě byla
obsazena dvěma tábory - loajalisty (mezi nimi např. generál Murdani) a důstojníky (např.
generál Mohamad Jusuf), kteří nebyli schopni Suharta ohrozit (Said 1998, 536-537).
Úspěch Suhartova Nového řádu byl dán kombinací neliberální politické strategie,
která měla původ v Sukarnově řízené demokracii, a hlavně liberální ekonomické
strategie, která byla naopak se Starým řádem v ostrém rozporu. Tyto strategie se
navzájem doplňovaly a vyústily v efektivní akumulaci a rozvinutí tří typů politických
prostředků: donucovacích, přesvědčovacích a materiálních (Liddle 1992, 447).

3.3. Politický systém

Ústředními institucemi Suhartovy vlády jsou silný prezident a armáda jakožto
politická síla (Liddle 1992, 447). Armáda již v roce 1964 vytvořila tzv. funkční skupinu
(Golongan Karya, Golkar), která sloužila jako politický nástroj k dosažení legitimity u
občanů prostřednictvím všeobecných voleb. Jejím původním záměrem bylo bránit šíření
komunismu. Až v roce 1971 se z Golkaru stala na základě Suhartova rozhodnutí státní
strana (Dubovská a kol. 2005, 334). V průběhu Nového řádu byl Golkar považován
hlavně jako prostředek k diskreditaci politických stran (Bhakti 2004, 199). Nejčastěji je
charakterizována jako nacionalistická, sekularistická a pluralistická strana (Baswedan
2004, 672). Ačkoliv Golkar byla tvořena třemi komponenty – armádou, státními úředníky
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a civilisty, je zřejmé, že armáda byla nejsilnější jak na národní, tak regionální úrovni.
Golkar tak někteří autoři označují za politickou ruku ABRI (Suryadinata 1997, 272).
Hlavním psaným dokumentem Indonéské republiky byla ústava PancaSila (Pět
zásad) z roku 1945. Oněch pět zásad tvořili: víra v jednoho jediného boha, humanismus,
jednota země, suverenita lidu a sociální spravedlnost11. Zásada víry v jediného Boha
neurčuje, že tímto jediným náboženstvím má být většinově zastoupený islám, čímž
apeluje na náboženskou toleranci indonéské společnosti (Pringle 2010, 68). Moc
zákonodárná byla tvořena Národním poradním shromážděním (Majelis Permusyawaratan
Rakyat, MPR) a Radou zástupců lidu (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR) (Dubovská a kol.
2005, 328). MPR se scházelo jednou za pět let a volilo prezidenta a viceprezidenta. Na
základě konsenzu vytvářelo hlavní zásady politiky12. MPR tvořilo 920 členů, z toho 460
zástupců bylo tvořeno druhou komorou parlamentu, DPR, a zbývajících 460 bylo
jmenováno prezidentem, guvernéry provincií, vojenskými veliteli, politickými stranami
atd. V DPR zasedalo celkem 460 členů, z toho bylo 364 voleno přímo ve všeobecných
volbách každých pět let, 96 jich jmenoval prezident, většinou ze zástupců funkčních
skupin (např. představitelé různých částí armády a státní byrokracie) (Dubovská a kol.
2005, 328). “Parlament neměl možnost projevovat důvěru či nedůvěru vládě, nebo
nějakým jiným způsobem kontrolovat její činnost. Sloužil spíše k legitimizaci
prezidentovy moci a jeho zákonodárných iniciativ” (Dubovská a kol. 2005, 331).
Významnou součástí Suhartova režimu byly tři instituce: Bappenas (Badan
Perancang NasionalI - Národní plánovací výbor), Pertamina (Pertambang Minyak Dan
Gas Bumi Nasional - státní ropná společnost) a Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban – Operační velení pro obnovení bezpečnosti a pořádku)
(Dubovská a kol. 2005, 327).
Podle ustanovení z dopisu 11.března 1965 Suharto používal Kopkamtib jako
hlavní nástroj kontroly v tomto období. Kopkamtib měl nejen autoritu na pátrání po
zbývajících členech PKI a jejích sympatizantech, ale též odpovědnost za potlačení všech
projevů nesouhlasu. Paralelním tělesem byl Opsus (Operasi Khusus, Speciální operace),
které bylo vybudováno generálem Ali Murtopem a bylo používáno na tajné operace. V
roce 1967 bylo ustaveno také Státní zpravodajské koordinační těleso - Bakin (Badan
11
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na:

Koordinasi Intelijens Negara). Tato tajná policie s vojenskou dominancí a odpovědností
za zpravodajské hodnocení byla zaměřena na civilní obyvatelstvo - disidenty,
představitele politických stran a především na ty, kteří plánovali komunistický návrat
(Kingsbury 1998, 65-66).
První parlamentní volby Suhartovy vlády se uskutečnily v roce 1971 za účasti
deseti politických stran. Vítězem se s 62% hlasů stala strana Golkar (Liddle 1992, 448).
Před volbami obdrželi voliči tři volební lístky (pro tři odlišné úrovně voleb). Křesla byla
následně rozdělována proporčně (Dubovská a kol. 2005, 332). V roce 1973 bylo devět
stran donuceno ke sloučení do dvou - muslimské Sjednocené strany rozvoje (Partai
Persatuan Pembanguan, PPP)13 a nacionalistické a křesťanské Indonéské demokratické
strany (Partai Demokrasi Indonesia, PDI)14. Lídři obou stran byli kontrolováni a jejich
aktivity byly monitorovány vládou (Liddle 1992, 448). Masyumi, největší muslimská
strana Starého řádu (ve volbách v roce 1955 získala 21% hlasů) a reprezentant
modernistického islámu, byla v roce 1960 zakázána Sukarnem kvůli její účasti v
regionálních rebéliích. Stranu jako takovou Suharto neumožnil obnovit a nejvíce
respektovaní lídři strany se nesměli ucházet o jakékoliv vedoucí pozice (Liddle 1985, 76).
V období let 1977 a 1997 se do MPR volilo celkem šestkrát a zisk strany Golkar
nikdy neklesl pod 64,5% hlasů (Zbořil 2009, 245). Po každých volbách byl Suharto
znovuzvolen prezidentem. Tyto volby byly pro Suharta jednoduché z hlediska jejich
kontroly. Golkar měl vždy absolutní většinu volených členů parlamentu, 20% bylo
přiděleno představitelům armády a zbývající část byla jmenována (Liddle 1992, 448). Ve
volbách v letech 1977 a 1982 byla jako největší hrozbou pro Golkar strana PPP. Mezi
lety 1982 a 1987 však její podpora poklesla z 28% na 16% (Liddle, Mallarangeng 1997,
168). Důvodem bylo nucené sloučení politických stran, které vyústilo ve změť
islámských stran s malou schopností pracovat dohromady. Režim tak vytvořil situaci,
která vyústila ve vnitrostranické boje a hašteření, a PPP učinili zranitelnou k manipulaci a
kontrole zvnějšku. Sloučení tradicionalistické NU s modernistickými stranami vedlo k

13

Sjednoceny byly čtyři islámské strany: NU (Nahdlatul Ulama, Probuzení tradičních náboženských
mučedníků), Indonéská muslimská strana (Partai Muslimin Indonesia, Parmusi), Indonéská islámská
sjednocená strana (Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII) a Strana Islámského vzdělávacího hnutí (Partai
Pergerakan Tarbiyah Islam, Perti) (Baswedan 2004, 672-673).
14
PDI sjednotila tři nacionalistické a dvě křesťanské strany. Největší a nejdůležitější z nich byla
Nacionalistická strana Indonésie (Partai Nasional Indonesia, PNI), která byla význačná svojí těsnou vazbou
na Sukarna (Liddle, Mallarangeng 1997, 168).
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obviňování a nakonec i monopolizaci moci na úkor NU. V roce 1984 proto NU z PPP
vystoupila (Kadir 2008, 26).
Od roku 1987 a zejména 1992 se jako hlavní volební opozice Golkaru profiluje
strana PDI. Pod vedením předsedy Soerjadiho začala PDI prezentovat sama sebe jako
populistickou stranu, protestující proti autoritarismu, politické roli armády, stále se
zvyšující propasti mezi bohatými a chudými a dokonce vystupovala i proti Suhartově
opětovnému zvolení. V roce 1987 PDI získala 11%, o 3% více než v předcházejících
volbách v roce 1982 (Liddle, Mallarangeng 1997, 168).
Začátkem 80. let režim zintenzivnil kampaň za účelem potlačení islámských stran
požadavkem, aby všechny strany přijaly ústavu PancaSila jako asas tunggal (jediný
princip). To ve výsledku znamenalo, že všechny nábožensky orientované organizace byly
nuceny své religiozní principy vyměnit za sekulární PancaSilu. Vládní strana Golkar tak
stále více získávala “muslimské” hlasy (Baswedan 2004, 671-672).
70. léta nebyla pro Suharta rozhodně bezproblémová. V reakci na údajně příliš
velkou podporu armády straně Golkar během volební kampaně v roce 1977-8 vznikl
dokument, později známý jako Seskoad Paper. Dokument žádal, aby se armáda do
budoucna držela dále ve všeobecných volbách a byla nezúčastněnou silou, stojící nad
všemi skupinami ve společnosti. Suharto však iniciativu odmítl (Vatikiotis 1998, 78-79).
V roce 1983 Suharto ještě více upevnil svoji pozici tím, že jmenoval Murdaniho
velitelem ozbrojených sil (Said 1998, 539). S Murdanim jakožto velitelem ozbrojených
sil a zároveň i velitelem Kopkamtib Suharto získal absolutní kontrolu nad politickým
systémem (Said 1998, 539; Vatikiotis 2005, 80).

3.4. Ekonomika

V roce 1966 zdědil Suharto ekonomiku v krizi, narozdíl od svého předchůdce se
však rozhodl poslechnout skupinu profesionálních ekonomů pod vedením Widjoja
Nitisastra. Rady vycházely jednak z neoklasických teorií a teorií rozvoje, tak i z
doporučení přimout pomoc západních vlád a mezinárodních úvěrových institucí (Liddle
1992, 449).
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Řád, posilování stability, růst a rozvoj: to byla stále omílaná slova Suhartových
let. Režim rychle implementoval makroekonomickou stabilizaci, aby režim ochránil před
ekonomickou katastrofou. Nová politika, založená na oživení ekonomiky, položila
základy pro rychlý průmyslový růst (Vatikiotis 1998, 34). Za rozhodující bylo na
přelomu 60. a 70. let považováno přijetí čtyř změn: zaprvé, liberalizace zahraničního
devizového režimu, což od 70. let znamenalo volnou směnitelnost rupie; zadruhé, úprava
úrokové sazby; zatřetí, podpora regionálních investic přímými dotacemi od centrální
vlády; a za čtvté, zrušení dosavadní nadměrné regulace, čímž se zvýšila míra návratnosti
investic a přispívalo k růstu (Liddle 1991, 404).
Díky obnovení podmínek liberálního kapitalismu mohla země v letech 1967 až
1973 vykazovat nárůst HDP na 10%. Až do poloviny 90. let se pak udržoval na 3-5%.
Inflace se ve srovnání s předcházejícími lety téměř zastavila. Její roční průměr byl 6%, v
období světové ropné krize v letech 1973 až 1981 20%, potom opět 7-8%. Na
zahraničním obchodu měla postupně stále větší podíl ropa15 (60%, později 60-80%, po
pádu cen v roce 1986 jen 50%), přičemž průmyslová výroba začala růst z 1% v roce 1967
až na 18-25% v roce 1986 (Dubovská a kol. 2005, 329). V letech 1970-81 exportní
příjmy z ropy vzrostly na 45,5%. Ropa a zemní plyn představovaly 37% celkového
exportního příjmu v roce 1970, v roce 1981 vzrostly na 82%. Ropný průmysl byl
dominantní a poskytoval finance na prudký rozvoj infrastruktury v 70. a začátkem 80. let
(Vatikiotis 1998, 34-35). Během let 1965 až 1997 se ztrojnásobil podíl průmyslového
sektoru na HDP a Indonésie se od druhé poloviny 80. let stala významným exportérem
(Hill, Narjoko 2010, 51).
V roce 1969 navštívil americký prezident Nixon Indonéskou republiku a
pogratuloval Suhartovi za jeho podíl na demokracii. Po této návštěvě rapidně vzrostla
vojenská pomoc z USA, dosahující 40 milionů dolarů v roce 1976 (Simons 2000, 187).
Ropný boom v letech 1974 a 1982 byl rozkvětem. Vláda byla zaplavená příjmy, z
nichž se každé ministerstvo, státní podnik či politická skupina snažilo získat co nejvíce.
Prostředky byly investovány do vzdělávání, zemědělství, dopravy, stavby komunikací a
masivních projektů, které se týkaly leteckého průmyslu nebo stavby ropných rafinérií. Po

15

V srpnu 1968 armáda posílila svoji kontrolu v ropném průmyslu sloučením dvou podniků a vytvořením
společnosti Pertamina (Simons 2000, 187).
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celé zemi byly budovány školy a nemocnice, farmáři získali úvěry a řadu projektů na
zlepšení zemědělství, muslimové nové mešity (Liddle 1991, 420).
Čím se stát stával větším, tím byl náchylnější na špatné řízení a korupci. Téměř
katastrofální finanční následky měl skandál ropné společnosti Pertamina v roce 1974
(Vatikiotis 1998, 37). Společnost nebyla schopna platit pravidelné splátky svého dluhu u
dvou amerických bank a během vyšetřování vyšlo najevo, že Pertamina si půjčila několik
miliard dolarů - proti vládní politice a bez souhlasu odpovědného ministerstva. Po
odhalení dluhového skandálu se stalo zřejmé, že aktivity společnosti Pertamina mohou
srazit dolů celou konstrukci ekonomiky Nového řádu. Suharto se rozhodl přijmout radu
ekonomů a společnost se dostala pod větší dohled odpovědného ministerstva. Za
nesplacené půjčky převzala odpovědnost státní Bank Indonesia, přičemž polovina dluhu
byla následně zrušena nebo snížena během vyjednávání (Liddle 1991, 420). Aféra však
odhalila enormní míru korupce a udělala vroubek na důvěryhodnosti Suhartova režimu v
očích zahraničních vlád, investorů i obyvatelstva země (Vatikiotis 1998, 37).
V letech 1974 až 1981 vedla světová ropná krize k růstu cen neropných produktů.
Růst se projevil mírnou inflací i nedostatkem těchto produktů na domácím trhu, Indonésii
se ale dařilo udržovat makroekonomickou stabilitu. První vnější otřes přišel s další
ropnou krizí v letech 1982-1985 (Dubovská a kol. 2005, 331). V březnu 1983 bylo z
důvodu přesycení na světovém trhu s ropou snížena cena za barel ropy z 34 dolarů na
necelých 30 dolarů. Přibližně 60% rozpočtových příjmů bylo odvozených od prodeje
ropných produktů, pokles byl proto tvrdou ránou pro indonéskou ekonomiku a vládní
ekonomickou politiku (Liddle 1991, 420-421). I vzhledem ke snížení národního růstu o
polovinu (v roce 1985 dosahoval méně, než 2%), se Suharto nechal přesvědčit k souhlasu
s programem ekonomické “deregulace” (Vatikiotis 1998, 40). V roce 1983 byl proto
přijat první z mnoha úsporných rozpočtů a přijata řada změn: byly zmrazeny platy
státních úředníků, zpomalen růst mnoha rozvojových projektů, liberalizována bankovní
politika, zjednosušeny investice a exportní procedury a reformována daňová struktura. V
letech 1985 a 1986 cena za barel klesla z 25 dolarů na 9 dolarů, následně slabě vzrostla
na 12 dolarů. V roce 1987 začala opětovně stoupat, ale v důsledku irácké invaze do
Kuvajtu v roce 1990 se cena držela pod 20 dolary za barel (Liddle 1991, 420-421).
I v období tzv. druhého vnějšího otřesu mezi lety 1986 a 1988 pokračoval pokles
cen ropy i dalších surovin, vzrůstal zahraniční dluh a závislost na japonském jenu. Stát
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však hlídal vyrovnaný státní rozpočet a kontrolu monetární politiky. Odstraněny byly
různé celní bariéry zahraničního obchodu, zahraničních i domácích investic a víc, než
kdy dříve, se projevovala makroekonomická stabilita. Po roce 1988 byla indonéská
ekonomika méně závislá na produkci a obchodování s ropou a domácí producenti se stále
více orientovali na vývoz. Došlo k výrazné deregulaci investic, financí, daňového
systému a byla zahájena státem kontrolovaná privatizace státních podniků (Dubovská a
kol. 2005, 330).
Suhartův represivní režim vykazoval mimořádný ekonomický růst, který
podstatně zvýšil úroveň většiny obyvatel Indonésie, dosáhl mezinárodního uznání a
významně zvýšil objem zahraničních investi (Zbořil 2009, 235).

4. Opozice v Indonésii
Indonéská opozice je v rámci této kapitoly rozdělena na základě typologie Juana J.
Linze (Linz 1973) a Edwarda Aspinalla (Aspinall 2005), která se s Linzovo typologií
z větší části překrývá. Linz určil čtyři základní typy opozice: alegální opozici,
pseudoopozici, semiopozici a ilegální opozici (Linz 1973, 191-238; dle Kubát 2010, 38).
Nutno zdůraznit, že se jedná o ideální typy, jejichž charakteristiky se v reálném prostředí
ne vždy zcela naplní, a které se mohou vzájemně překrývat. Edward Aspinall v knize
z roku 2005 pracuje s rozlišením na následující typy: alegální opozice, pseudoopozice,
mobilizační opozice a semiopozice. Mobilizační opozice je dle jeho popisu taková forma
opozice, která se snaží o svržení stávajícího režimu a jeho nahrazení režimem jiným.
K dosažení tohoto cíle se snaží dospět organizací a mobilizací svých příznivců (Aspinall
2005, 6). V rámci této kapitoly bude zmíněno všech pět typů opozice.
První část se bude zabývat alegální opozicí. V rámci této kapitoly budou
představeny čtyři hlavní skupiny disentu v Suhartově Indonésii. Mezi nejznámější patřila
Petice padesáti (The Petisi 50). Do této skupiny lze dále zařadit Demokratické fórum
(Forum

Demokrasi),

Indonéskou

asociaci

muslimských

intelektuálů

(Ikatan

Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI) a armádu, v jejíž části se projevy nespokojenosti
také objevovaly.
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V druhé části bude stručně charakterizována ilegální opozice, která byla
v Indonésii reprezentována krajní levicí a pravicí.
Pseudoopozici v Indonésii představovaly nevládní organizace (Non-Governmental
Organization, NGO). Jejich vznik, fungování a vliv na režim Nového řádu bude uveden
ve třetí části.
Čtvrtou skupinou je mobilizační opozice, v Indonésii reprezentována zejména
studentským aktivismem. V rámci dané kapitoly bude blíže nahlédnuto na formování
tohoto projevu nesouhlasu a především na jeho roli v 90. letech.
Poslední skupinou je semiopozice. V rámci této práce bude charakterizován
semiopoziční vývoj strany PDI a její postupný přesun k více hlasité kritice stávajícího
politického uspořádání.

4.1.

Alegální opozice

4.1.1. Petice padesáti

Od počátku období keterbukaan16 v roce 1989 patřila Petice padesáti k těm
nejvíce známým. Vznikla jako důsledek a vedlejší produkt konsolidace Suhartovy moci a
zúžení režimní reprezentace v průběhu 70. let. Formovat se začala počátkem 80. let
v reakci na dva projevy, pronesené prezidentem Suhartem (Drakeley 2005, 130). Petici,
kritizující prezidenta, podepsalo padesát prominentních představitelů režimu, mezi nimi i
dva bývalí premiéři z éry parlamentní demokracie, sedm dřívějších ministrů a deset
bývalých důstojníků ABRI. Suharto v reakci na tento projev disentu nechal „izolovat“ ty,
jejichž jméno se na petici objevilo (Kingsbury 1998, 108-110). V průběhu 80. let, také
v důsledku daného ostrakismu, se Petice padesáti zformovala do typické disidentské
skupiny, jejíž členové se pravidelně scházeli a diskutovali aktuální politický vývoj.
Představitelé zdůrazňovali, že otázka následnictví je zásadní, politická změna by měla být
ústavní, postupná a založená na respektu k úřadu prezidenta. Ačkoliv vláda skupinu

16

Keterbukaan je označením pro období tzv. otevřenosti (obdoba perestrojky v SSSR), která byla v první
polovině 90. let pozorována ve formě větší svobody vyjadřování a více otevřeného prostoru pro diskuzi
(Eklöf 1999, 17).
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úspěšně izolovala, její členové si přesto ponechali značnou morální autoritu a respekt u
veřejnosti (Elson 2001, 230-231).

4.1.2. Demokratické fórum

Stejně jako Petice padesáti, i Demokratické fórum se snažilo podporovat
demokratické reformy, ale postrádalo masovou podporu, ústavní nástroje a silné vazby
k faktické moci. Obě dvě skupiny také byly neustále pod hrozbou možné represe (Elson
2001, 271). Založeno bylo v sevřenějších politických podmínkách 90. let a bylo tvořeno
většinou intelektuály, představitely NGO a náboženskými představiteli, kteří nikdy
nezastávali vysoké politické funkce (Aspinall 2005, 50).
Představitelé Demokratického fóra byli shromáždění okolo lídrů Nahdlatul Ulama
(NU) (Aspinall 2005, 70). Organizace byla reprezentovaná především Abdurrahmanem
Wahidem17, který byl předsedou od roku 1984 (Dubovská a kol. 2005, 360). Díky členské
základně, dosahující třiceti milionů, a mnoha politickými kontakty k vládnoucí elitě,
patřil Wahid mezi nejvíce prominentní členy Demokratického fóra (Liddle, Mallarangeng
1997, 169). Ve svém zakládajícím dokumentu předložilo fórum několik základních
požadavků, zahrnujících rozšíření participace veřejného mínění či podporu demokratizace
(Elson 2001, 271-272). Ani představitelé Demokratického fóra se nevyhnuli
pronásledování, což snižovalo jejich sílu a soudržnost. Zatímco Petice padesáti byla
v době svého formování ovlivněna převážně vládním nepřátelstvím k politickému islámu,
Demokratické fórum vzniklo naopak z části jako reakce na smíření vlády s umírněnými
muslimy v 90. letech. Skupina se následně stala hlavním veřejným kritikem ICMI (Elson
2001, 271).
Prohlášení Demokratického fóra byla směrována veřejnosti a snažila se
o vysvětlení všeobecných demokratických principů. Neapelovala proto na vládu s žádostí
o specifické reformy. Podle Demokratického fóra tvořilo Suhartovo prezidentství hlavní
překážku demokratizace, a to vzhledem k silné personalizaci moci a neochotě
přijmout reformy. Následný nový prezident by měl mít slabší postavení a prosadit takové
reformy, které by obnovily vládní legitimitu (Aspinall 2005, 74-76).

17

Běžně přezdívaný jako Gus Dur.
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I přes odlišné pozadí měla Petice padesáti a Demokratické fórum společnou
podobu ve dvou ohledech: za prvé, obě dvě sdílely alegální charakter, tj. nebyly vládou
zakázané, ačkoliv vláda se snažila o jejich omezení. Za druhé, skupiny přijaly strategii,
která byla ve své podstatě založená na morálním přesvědčování, většina jejich veřejné
aktivity byla proto tvořena obhajováním reforem. Pro Petici padesáti byla forma disentu
projevem jejich marginalizce v rámci vládnoucí elity a vyjádřením frustrace, či dokonce
beznaděje. Odlišné bylo Demokratické fórum, jehož iniciátory byli nevládní aktéři,
ačkoliv si (a především Abdurrahman Wahid) udrželi důležité vlivné pozice ve státem
tolerovaných institucích (Aspinall 2005, 84).
Tyto skupiny, především Demokratické fórum, selhaly ve snaze vytvořit široké
demokratické hnutí, částečně i proto, že rozštěpení ve vládnoucí elitě nebylo kvůli jejich
vzniku tak hluboké, jak předpokládaly na začátku 90. let. Suhartovo znovuzavedení
kontroly, především v armádě, zabránilo defintivnímu rozpadu režimu ve prospěch
reformních politik (Aspinall 2005, 85).

4.1.3. Armáda

Od konce 80. let se pro politický vývoj Indonésie stal důležitý požadavek na
reformy, který zazníval z řad armády. Nespokojenost v ABRI nesouvisela ani tak
s otázkou nutnosti politických reforem, ale byly motivována spíše vnímáním její
zvyšující se marginalizace, napětím doprovázející otázku nástupnictví prezidenta Suharta,
nepřátelstvím směrem k ICMI a „politizaci“ islámu. Armáda nebyla již tou dominantní
silou, která by byla zapojena v rozhodovacím procesu, ale stala se pouhým realizátorem
vládních rozhodnutí (Drakeley 2005, 131). Nespokojení armádní představitelé
(především členové DPR) souhlasili s tím, že je potřebná změna vládního přístupu a větší
„otevřenost“, která by byla doprovázena například větší svobodou tisku. I ti nejvíce
horliví vojenští představitelé trvali na tom, že sociopolitická role ABRI má být nenásilná.
O odstoupení armády z politické činnosti ale uvažovala jen malá část z nich (Aspinall
2005, 55). Od 90. let je v indonéské armádě možné pozorovat štěpení na tzv. skupinu
„červených a bílých“ a „zelených“. První zmíněná skupina odkazovala svým označením
k vlajce Indonéské republiky a měla symbolizovat

jednotu multietnického a

multináboženského národa, považovala se za sekulární, nacionalistickou, anti53

Suhartovskou a spíše podporovala stranu PDI (alespoň jako nástroj, jak destabilizovat
Suharta). Skupina „zelených“ pak symbolizovala islám a podporovala vazbu s ICMI, od
přelomu let 1996 a 1997 pak i se stranou PPP. Lze ji označit za pro-Suhartovskou (Said
1998, 545).

4.1.4. ICMI

Stále se zvyšující se vzdálenost mezi Suhartem a armádou vedla prezidenta
k většímu příklonu k dříve marginalizovaným umírněným muslimům. Od začátku 90. let
tak byly zakládány první indonéské islámské banky, uvolnila se pravidla pro nošení šátků
a proběhla změna školního kurikula. Prezident se stával častým hostem muslimských
slavností a v roce 1991 dokonce s rodinou podnikl široce sledovanou pouť do Mekky
(Simons 2000, 192-193).
Příklon k umírněnému islámu se projevil i prezidentovým posvěcením vzniku
Indonéské asociace muslimských intelektuálů (ICMI). Ve srovnání s ABRI, která
podporovala reformy v důsledku své rostoucí politické marginalizace, byla situace
v ICMI přesně opačná. Asociace byla sponzorována prezidentem a měla za cíl získat mu
větší podporu vzhledem ke zhoršujícím se vztahům s armádou. Její síla vycházela jak ze
vstupu politických aktérů, kteří byli dříve vyloučení z oficiální politiky, tak byla
odvozena od prezidenta Suharta (Tadjoeddin 2002, 3). Spíše než založení islámského
státu bylo jejím cílem vytvoření islámské společnosti a zvýšení role muslimů v rámci
Nového řádu. ICMI byla nástrojem na podporu politické demokratizace, největší
reformátoři této organizace pak požadovali posílení civilistů ve vládě, protože dominanci
armády považovali za hlavní překážku demokratických reforem. Jejich cílem bylo
dosáhnout důležitých vládních pozic, díky kterým by představitelé ICMI mohli vládnout
a dosahovat tak svých cílů (Elson 2001, 269-270).
Za vlády Suharta dosáhla ICMI úspěchu pouze v etablování sebe sama na periférii
režimu, nikdy nezískala žádné vládní posty (Pringle 2010, 109-110). Stále více důležitější
postavou se v ICMI stával Amien Rais, který se od poloviny 90. let stával postupně více
otevřeným kritikem fungování vlády (Simons 2000, 205).
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4.2.

Ilegální opozice

Od počátku nastolení Nového řádu získával tento režim svoji legitimitu jako
zachránce národa před komunistickou hrozbou. Vzpomínky na události z let 1965 a 1966
v zemi dále přetrvávaly a projevovaly se i v pokračujícím protikomunstickém úsilí ze
strany vlády. V 70. a 80. letech proto nadále přetrvávala protikomunistická ideologická
kampaň, ačkoliv krajní levice již nepředstavovala téměř žádnou hrozbu. Poslední
partyzánské skupiny, které přetrvávaly na ostrově Kalimantan, byly zničeny začátkem 70.
let.
Toto období antikomunistické atmosféry bylo doprovázené dvěma důležitými
důsledky. Zaprvé režim usiloval o zeslabení politického proudu příznivců bývalého
prezidenta Sukarna, kteří byli zastoupení zejména v Indonéské národní straně (Partai
Nasional Indonesia, PNI), kteří byli od konce 60. let cílovou skupinou represe. Strana
byla následně nuceně sloučena v rámci Indonéské demokratické strany (Indonesian
Democracy Party, PDI) a de facto se stala nečinnou. Zadruhé se systém pokoušel zbavit
veškeré politické akce celou nižší třídu, tj. izolovat ji od politiky a řídit ji prostřednictvím
korporativních těles pod kontrolou strany Golkar.
V průběhu 70. a 80. let, kromě přetrvávajícího důrazu na potlačování levice,
odkazovali především zástupci armády i na možné nebezpečí krajní pravice, kterou
v indonéském prostředí reprezentovali příznivci vytvoření islámského státu. Represe byly
proto zaměřeny i na řady islámských aktivistů, částečně z toho důvodu, že po zničení
levice představovaly jediné možné ohrožení armády v zemi. Vzhledem k jejich odolné
ideologii a silné členské základně se však režimu nepodařilo je významně oslabit a
zůstaly poměrně resistentní vůči zásahům zvnějšku (Aspinall 2000, 33-34).

4.3.

Pseudoopozice

4.3.1. Nevládní organizace

NGO se v Indonésii začínají formovat od 70. letech, kdy bylo mnoho z nich
vytvořeno dřívějšími studentskými aktivisty, intelektuály aj. Mnoho z nich zpočátku
nebylo výslovně opozičních, ale spíše zdůrazňovali důležitost a potřebu modernizace.
Mnoho ze zakladatelů tehdejších NGO proto nevidělo svoji organizaci jako produkt
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nespokojenosti s fungováním Nového řádu, ale spíše jako prostředek participace v jeho
modernizačním projektu. Od 70. let jejich počet výrazně stoupal – v roce 1981 se
pohyboval okolo 200, do roku 1983 existovalo v Indonésii přibližně 300 nevládních
organizací a v 90. letech podle některých odhadů dokonce fungovalo několik set NGO
v každé provincii (Weller 2005, 153).
NGO byly tvořeny mnoha typy organizací, některé z nich měly podobu
neformálních skupin s malým počtem členů, mnohé z nich byly naopak velmi široké a
profesionální, s přístupem k lukrativním vládním zdrojům (Aspinall 2005, 87-88). Rozsah
jejich aktivit byl široký, lze však určit dvě hlavní kategorie: první z nich byly zaměřeny
obecně na společenský rozvoj, např. Bina Swadaya nebo Bina Desa, druhá skupina, která
se s první do jisté míry překrývala, byla označována jako „institucionální sociální hnutí“
a její práce se dotýkala mnoha oblastí, např. ochranou životního prostředí nebo právy
žen18 (Hefner 2005, 144). Od ostatních skupin občanské společnosti se NGO odlišovaly
svojí orientací na dosahování konkrétních cílů (obvykle se jednalo o nějaký aspekt
„rozvoje“) a svojí profesionální organizací, tvořenou vedením a zaměstnanci. Nejednalo
se tedy o tělesa založená na masovém členství (Aspinall 2005, 89).
Všeobecně byl postoj vlády k nezávislým organizacím nepřátelský, z toho důvodu
začalo v průběhu 80. let mnoho z hlavních představitelů NGO zdůrazňovat a obhajovat
svoji pozici jakožto „partnera“ vládě. Vedoucí představitelé těchto organizací proto
opakovaně zdůrazňovali, že nepředstavují opozici pro režim (Aspinall 2005, 90). I přesto
se některé z nich uchýlily ke kritice. Mezi nimi například výzkumná nevládní organizace
LP3ES (Institut pro ekonomický a společenský výzkum, vzdělanost a informace), která
již v průběhu 70. let prostřednictvím svého magazínu Prisma rozsáhle kritizovala vládní
program rozvoje. Rychlý nárůst NGO od 70. let se postupně stal hlavním politickým
vyjádřením rostoucí kritiky Suhartova režimu, a to přesto, že většina z těchto organizací
nadále prosazovala partnerství s vládou. NGO stály za oživením autonomních
společenských organizací a představovaly tak důležitý krok směrem ke vzniku opozice.
(Aspinall 2005, 92).
Role NGO byla důležitá, přesto je třeba zdůraznit, že svoji roli samy zdůrazňovaly
jako k vládě doplňkovou, ne konfliktní. Souhrnně lze konstatovat, že NGO prosperovaly

18

Mezi hlavní NGO, zabývající se ochranou životního prostředí, patřila WALHI, právní pomocí se zabývala
např. LBH (Hefner 2005, 144).
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částečně díky tomu, že byly státem tolerovány, zatímco jiné organizace potlačovány. I
přesto že někteří lídři měli dalekosáhlé společenské a politické ambice, NGO se nikdy
neuchýlily se snaze organizovat boj o politickou moc a mobilizovat masovou základnu
(Weller 2005, 151).

4.4.

Mobilizační opozice

4.4.1. Studentský aktivismus

V průběhu prvního období fungování Nového řádu patřili studenti k hlavním
zdrojům opozice. V 70. letech jako první organizovali protesty proti vládě prezidenta
Suharta a zdůrazňovali problém korupce či manipulace s volbami v roce 1971. V této
době nebyly studentské akce zaměřeny na fundamentální odsouzení Nového řádu, ale
spíše žádaly reformy v oblasti rozvojové politiky a korupce (Eklöf 1999, 159). Režim
považovali za ve své podstatě solidní, avšak zkorumpovaný jeho vedoucími představiteli,
a zdůrazňovali loajalitu k jeho ideologickým základům (Aspinall 2005, 119).
Režim na protesty reagoval důkladnou a efektivní represí, armádní jednotky
okupovaly univerzitní kampusy a mnoho studentů bylo zatčeno. Suhartova vláda zakázala
vydávání mnoha univerzitních publikací a vytrvale bránila v projevu jakékoliv studentské
politické aktivity. Tento zákaz měl pak přímou souvislost s rychle se zvyšujícím počtem
NGO, mezi jejímiž členy bylo právě velké množství studentů (Aspinall 2005, 121).
Koncem 80. let se ve velkých městech Indonésie, Yogyakartě, Bandungu a
Jakartě, uskutečnily demonstrace, usilující o zvýšení autonomie univerzitních kampusů.
Tyto protestní akce, které bojovaly za posílení studentských práv a svobodu v politických
aktivitách, znamenaly novou vlnu studentského aktivismu (Kingsbury 1998, 107-108).
Studentský aktivismus, který se pak zrodil v 90. let, byl, ve srovnání s tím
minulým, více flexibilní, a tím i více odolný. Stejně tak jeho přístup směrem k režimní
politice byl více nekompromisní, kladl větší důraz na lidská práva, masové akce a byl
otevřeně nepřátelský k armádě a její politické roli (Aspinall 2005, 124-125).
Kromě sekulární formy radikalismu se na studentských protestních akcích od
konce 80. let podíleli i studenti z řad muslimů a mnoho kampusů islámských univerzit se
stalo centry silného aktivismu (Aspinall 2005, 132). Zformování organizace ICMI a
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následné sblížení mezi vládou a modernistickým islámem bylo ale pro muslimský
studentský aktivismus důležitým bodem obratu. Mnoho z nich, navzdory původnímu
nepřátelství k vládě, akceptovalo ICMI jako historickou příležitost pro islám (Pringle
2010, 110). Sblížení mělo zejména patrný vliv na největší a nejdůležitější oficiální
studentskou organizaci, Islámskou studentskou asociaci (Himpunan Mahasiswa Islam,
HMI). Ačkoliv se mnoho studentských skupin stávalo v 90. letech stále více otevřeně
kritických k fungování vlády, postoj HMI byl vyhýbavý. Její členové často neměli
přátelský vztah s jinými, sekulárně orientovanými či radikálními skupinami, a své
protesty zaměřovali spíše na nesouhlas se státní loterií a jiné proislámské cíle, čímž se
snažili vyhnout možné konfrontaci s bezpečnostním aparátem (Hefner 2005, 144).
Politika

studentského

aktivismu

byla

ovlivněna

Suhartovým

sblížením

s modernistickým islámem. Objevovala se proto otázka, zda roste i sblížení s jinou
stranou vzniklou v rámci štěpení ve vládnoucí elitě, tj. nespokojenými členy ABRI.
Mnoho autorů se domnívá, že studentské protesty je nutné chápat i v tomto kontextu, a
dokonce, že protestní akce studentů byly ze strany členů armády určitým způsobem
tolerovány (Simons 2000, 209). Vatikiotis dokonce uvádí, že studenti byli přesvědčováni
k demonstracím a patrně i chráněni těmi členy armády, kteří byli nespokojení a kritičtí
k prezidentu Suhartovi (Vatikiotis 1993, 162; dle Aspinall 2005, 136). Díky těmto
odpovědím armády na studentské demonstrace se dokonce někteří aktivisté pokusili o
odvážný krok, a to přímo o protesty namířené proti Suhartově opětovnému zvolení. Od
roku 1993 řada studentských skupin ve svých protestech ještě více útočila na Suharta a
jeho rodinu. Mnoho z nich také souhlasilo s Demokratickým fórem a dalšími, kteří
v prezidentu Suhartovi viděli hlavní překážku demokratizace. Ačkoliv protesty studentů
byly ovlivněny i nespokojeností v řadách armády, neuvažovalo se o možné alianci
s armádou (Aspinall 2005, 138-139).
Od poloviny 90. let je obtížné hovořit o soudržném studentském hnutí, protože
rozličné studentské skupiny se spojily s různými sociálními a politickými silami. Tato
rozmanitá podoba studentského aktivismu reflektovala i stále více různorodou podobu
občanské společnosti a rozšiřující se spektrum politických sil (Eklöf 1999, 160-161).
Studentský aktivismus v letech 1989 až 1995 převzal nové formy a byl méně
soudržný, než ten v 70. letech, nestal se ale o něco méně důležitým. Studenti si
uvědomovali důležitost vlastních politických organizací a zapojení se do masové politiky,
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které by mohlo přispět k pádu režimu. Jejich vliv byl důležitý především díky politice
keterbukaan, díky níž mohli v politickém prostoru zkoušet a rozšiřovat nové formy
protestu a politické akce a pomáhat v předsunu nových záležitostí do politické agendy
(Aspinall 2005, 117). Studentský aktivismus se tímto způsobem stal opět běžnou součástí
politického života a navíc položil základ pro mnohem silnější protestní vlny, které
otřásaly Indonésií v roce 1998 (Elson 2001, 275).

4.5.

Semiopozice

4.5.1. PDI

O PDI se nepředpokládalo, že by mohla být ohrožením pro režim Nového řádu.
Vznikla v roce 1973 na základě rozhodnutí vlády, participovala na výkonu oficiální
politiky a v každém ohledu měla podobu semiopozice (Kingsbury 1998, 135-136).
Během prvních patnácti let fungování PDI vystupovala strana jako poslušný partner
vlády, který byl závislý na přízni vládních představitelů. I v průběhu volebních kampaní
strana zdůrazňovala svoji loajalitu k základním principům režimu, jen zřídka kritizovala
navrhovanou legislativu a vždy podporovala opětovné zvolení prezidenta Suharta. Strana
neusilovala o odstranění stávající moci a převzetí vlády, ale žádala např. o povolení pro
vstup do obchodních záležitostí vlády v podobě aktivní participace na formulování a
implementaci vládního pětiletého plánu (Aspinall 2005, 148-149).
Strana se nevyhla vnitřním sporům, které vyplývaly částečně z nuceného soužití
pěti odlišných politických sil, a boje proto často probíhaly o spravedlivější zastoupení
všech sloučených uskupení v čele strany. Vnitřní spory posilovaly i zásahy zvnějšku, tj.
ze strany vlády, která přímo i nepřímo ovlivňovala obsazování klíčových pozic ve straně.
V průběhu 80. let se vnitřní štěpení a spory projevují nejvýrazněji (Aspinall 2005, 149150). Po volbách v roce 1987 se straničtí představitelé Soerjadi a Nico Daryanto
systematicky pokoušeli o revitalizaci strany a proti vnitrostranickým konfliktům se
snažili bojovat posilováním regionálních struktur strany (Eklöf 2004, 128). Kampaň
usilující o zlepšení postavení strany byla úspěšná a strana si ve volbách v roce 1992
polepšila z 11 na 15%. Po volbách byl na Soerjadiho vyvíjen tlak, aby stranu vybavil více
reformní podobou (Eklöf 2004, 160). Úspěch PDI ve volbách se však setkal s hněvem
prezidenta Suharta. Před kongresem strany, při kterém se mělo volit nové vedení, se
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očekávala opětovná vládní intervence. Nebylo proto na místě provokovat snahou o
výraznější reformy, neboť toto úsilí by mohlo ohrozit Soerjadiho šance. Soerjadi proto
veřejně akceptoval volební výsledky, navzdory tisícům případů volebních podvodů, a
stejně tak i odolal tlaku vyjádřit podporu jinému prezidentskému kandidátovi. Všemožně
se snažil vládu uklidnit, včetně řady prohlášení, v nichž deklaroval, že PDI „nechce být
silou lidu, která by chtěla konfrontovat vládu“ (Aspinall 2005, 153). Tyto pokusy ale
přišly příliš pozdě, protože Soerjadi se již prezidentovi znelíbil (Aspinall 2005, 153).
Tato krize umožnila vstoupit do popředí Megawati Soekarnoputri19 a usilovat o
pozici v čele strany, přestože byla prezidentem ještě mnohem méně favorizovaná, než byl
Soerjadi. Megawati se ke straně připojila v roce 1987 jako poslankyně v DPR. Zasedání
parlamentu se účastnila jen zřídka, nicméně bylo možné ji zařadit jako členku nově se
formujícího křídla ve straně PDI (Elson 2001, 256). Patřila k devatenácti členům strany,
kteří v roce 1993 usilovali o prosazení jiného kandidáta do prezidentského úřadu.
Ohromnou popularitu ji, alespoň zpočátku, zajistilo její jméno a odkaz jejího stále
populárního otce, prvního indonéského prezidenta Sukarna, který si v zemi nadále
udržoval značnou oblíbenost jako antisymbol zkorumpovaných vedoucích představitelů
Nového řádu. O stranické vedení byla požádána v září 1993 a její kampaň nabrala rychlý
spád. Během této, místy až hysterické, kampaně stovky nadšených příznivců Megawati
obklopovaly konferenční sál, demonstrovaly a spaly na ulicích (Eklöf 1999, 25-26). Na
konci konference bylo zřejmé, že Sukarnova dcera má i stranickou podporu. To se
potvrdilo o několik dnů později, kdy byla Megawati zvolena do čela strany PDI (Aspinall
2010, 122).
Situace v PDI měla souvislost se štěpením v nejvyšších patrech státu, řada autorů
dokonce uvádí, že podporu Megawatině zvolení zaštiťovala i armáda – např. Kingsbury
uvádí, že část armády viděla v Megawatině zvolení „příležitost, jak uvést Suharta do
rozpaků“ (Kingsbury 1998, 122). Dokonce i mnoho příznivců Megawati chápalo podporu
ze strany armády jako velmi důležitou pro její následné vítězství. Patrně nejblíže měla
Megawati k mladým důstojníkům ze skupiny tzv. „červených a bílých“, kterým byla
ideologicky blízko a společně i sdíleli obavy o oživující se islám (Kingsbury 1998, 123124). I přesto je však potřeba chápat roli armády při zvolení Megawati spíše marginálně,

19

„Soekarnoputri“ není příjmení, ale patronymum, běžně je proto označována jen jako „Megawati“.
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protože její síla nevycházela z případné podpory vojenských složek, ale z její vlastní
popularity (Aspinall 2005, 162).
Zvolení Megawati situaci uvnitř strany neuklidnilo, výraznější problémy se
projevovaly na lokální úrovni, kde se straničtí funkcionáři obávali posunu PDI směrem
k opozici, což by znamenalo přerušení kontaktů s vládou a tím i výraznou finanční újmu.
Megawati proto čelila několika pokusům o své svržení, z nichž první výraznější se
odehrál již v roce 1994 (Eklöf 1999, 28). I přesto, že pokus byl neúspěšný, přispěl
k dalšímu štěpení uvnitř strany a pomohl podpořit kritiku vlády, která Megawati
označovala za „příliš slabou, aby byla schopna překonat vnitřní problémy strany“
(Aspinall 2005, 164). Ambice regionálních vojenských a vládních představitelů hrály
důležitou roli v kampani proti Megawati, a i zde byla podpora ze strany armády, tentokrát
z tzv. skupiny „zelených“, tedy vojáků loajálních prezidentu (Eklöf 1999, 28). V této
atmosféře nebezpečí se Megawati vyhýbala jakékoliv zjevné kritice režimu a výrokům, v
nichž by žádala rozsáhlé reformy či stranu PDI pasovala do role opozice. Snažila se tímto
postupem vyhnout možné intervenci ze strany vlády a odkazovat k tradici Sukarnovců i
ke svému vlastnímu přesvědčení, že strana se musí vyhnout jakýmkoliv pokusům o
jiskření politické krize, které by mohlo vést k ohrožení národní jednoty (Aspinall 2005,
164).
Megawati se neuchýlila k přímé kritice režimu, její role ale byla i tak důležitá.
Během svých poselství směrem k regionům opakovaně zdůrazňovala, že straničtí členové
mají plné právo podílet se na výkonu politiky a neměli by podléhat zastrašování či
podplácení. Megawati a její příznivci nestáli o svržení demokracie Pancasila, ale spíše o
její správnou implementaci, žádali svobodné a spravedlivé volby, vládu zákona a
nevměšování do vnitřních záležitostí strany (Aspinall 2005, 165).
Megawati v čele PDI přinesla do strany novou energii. Potenciálně nejvíce
důležitá byla její tichá spolupráce s uskupením Abdurrahmana Wahida Nahdlatul Ulama
(NU). Oba dva se znali již od svého dětství a Megawati vysoce respektovala Wahidovo
politické mínění (Eklöf 1999, 76).
Potenciální nebezpečí pro vládu se projevilo v posunu PDI směrem k podpoře
Megawati jako prezidentské kandidátky v chystajících se volbách. I přesto, že by
prezidentská kampaň nemohla otevřít dveře pro změnu vlády konstitučním procesem,
ukázala hrozbu, jakou by PDI mohla pro vládu představovat (Drakeley 2005, 137).
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Navzdory popírání se zdálo být zřejmé, že se část PDI pomalu přesouvá z pozice
semiopozice k opozici více fundamentální. Mnoho členů začalo stranu vnímat jako
možnou vládní alternativu, s vlastní politikou i prezidentským kandidátem. Tato pozice
však byla neslučitelná s tím, jakým způsobem byla semipozice vnímána v rámci Nového
řádu a jaká politicá struktura jí byla přidělena. To následně dalo základ pro nový konflikt
(Eklöf 1999, 34).

5. Počátek pádu prezidenta Suharta
Začátkem roku 1996 se Suhartovi podařilo překonat vnitřní nejednotnost
vládnoucí elity, která na přelomu 80. a 90. let vedla k období zvanému jako keterbukaan
(Aspinall 2005, 178). Klíčové pozice v armádě byly obsazeny vojáky loajálními
prezidentovi Suhartovi, ale napětí v nejvyšších patrech státu nadále přetrvávalo. V roce
1996 zemřela prezidentova manželka, což obrátilo pozornost i na samotného prezidenta a
jeho stále se zhoršující zdravotní stav. Bylo ale zřejmé, že Suharto bude usilovat o
znovuzvolení i v roce 1998 (Simons 2000, 194).
V tomto období vystupuje armáda jako ještě méně soudržná, než byla v minulosti.
Nové štěpení v rámci ABRI se od toho předchozího lišilo. Vojenští představitelé se již
nedomnívali, že pro zajištění si výhodné pozice v post-Suhartovském období je nutné
stále bojovat o prezidentovu přízeň, nebo se přinejmenším vyhnout projevům kritiky
k jeho osobě. Někteří z nich dokonce připouštěli, že určitá demokratizace je nezbytná, ale
převážně se domnívali, že reformy je nutné odložit až na období, kdy již Suharto nebude
prezidentem země (Aspinall 2005, 180).
V červnu 1996 byl ve městě Medan svolán kongres strany PDI. Místo konání a
blízké okolí bylo obklopeno armádními vojsky a straníci si vyslechli prohlášení, že
kongres byl svolán, aby pomohl vyřešit vnitřní problémy strany. Na rozdíl od
předcházejích kongresů strany probíhal tento plynule a bez narušení (Elson 2001, 284). O
dva dny dříve před plánovaným ukončením přišlo stranické vedení s výsledkem
plánované agendy, v němž byla jednomyslně odvolána Megawati z funkce předsedkyně
strany. Nahrazena byla bývalým předsedou Soerjadim (Drakeley 2005, 138).
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Vládní pokus odstranit Megawati ze stranického postu se předpokládál již od
počátku jejího předsednictví (Eklöf 1999, 39). Není proto pochyb o tom, že odsun
Megawati z čela strany vycházel přímo ze snahy Suharta, nebo přinejmenším od jeho
nejbližších spolupracovníků. Ti plnili přání prezidenta, navzdory obavám některých
z nich, že by tento krok mohl posílit antagonizmus veřejného mínění (Simons 2000, 194).
Její předsednictví zvyšovalo podporu PDI u veřejnosti a přebíralo hlasy vládní straně
Golkar. I přesto, že straně mohly pomoci volební podvody a machinace, vzhledem
k novým typům iniciativ monitorující volby (např. KIPP20), stejně tak i kvůli rostoucí
nervozitě ve společnosti, se tato strategie jevila jako nebezpečná a ohrožující další
oslabení důvěry ve vládu Nového řádu (Aspinall 2005, 182). Koalice sil podporujících
Megawati byla tím typem opozice, které se režim snažil zabránit. Její vznik byl proto
signálem, že běžné užívané metody politické kontroly již nejsou tak silné, jako bývaly
v minulosti. Režim proto zareagoval silnou a otevřenou akcí. Ovšem násilí, ke kterému se
uchýlil, ještě dálo oslabilo jeho důvěryhodnost. Eklöf proto období od roku 1996
označuje jako „dlouhý pád prezidenta Suharta“ (Eklöf 1999).
Od počátku snah o svolání kongresu Megawati a její příznivci prohlašovali, že se
jedná o porušení ústavnosti, zasáh do vnitřních záležitostí strany a varovali, že tato akce
může do ulic vehnat miliony protestujících občanů. Za hlavního viníka těchto machinací
označili vládu, která se snažila Megawati z předsednictví odstranit, a to přesto, že
v žádném z projevů nedeklarovala svůj úmysl postavit se do čela prodemokratické
koalice. Ve svých vystoupeních naopak stále zdůrazňovala věrnost Novému řádu
(Aspinall 2005, 184).
Na rozdíl od Medanu, atmosféra v mnoha jiných indonéských městech nebyla
zdaleka tak klidná. Každá z výše zmíněných skupin opozice byla s těmito událostmi
konfrontována a objevovaly se náznaky, že se začíná formovat širší opoziční koalice
v čele s Megawati. Přesto ne celé spektrum společenských sil bylo možné do případné
široké opozice zahrnout, konkrétně byla vláda úspěšná v získávání podpory ze strany
modernistických islamistů (Aspinall 2005, 178).
20

Nezávislá monitorovací volební komise (Komite Independen Pengawas Pemilu, KIPP) byla založena
v roce 1995. V čele s Goenawanem Mohammadem měla za cíl monitorovat nadcházející volby a
kontrolovat jejich svobodný a spravedlivý průběh. Vláda i armáda si uvědomovaly možné nebezpečí, které
KIPP představovala, a zareagovaly proto velmi nepřátelským způsobem - její mítinky byly rozháněny a
v některých provinciích byla její činnost prohlášena za nelegální (Liddle, Mallarangeng 1997, 169-170).
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Od začátku července se po celé Indonésii rozšířila vlna silných protestů. Ve všech
těchto protestech byl kritizován kongres v Medanu, vládní intervence do strany PDI a
byly vznášeny i požadavky na rozsáhlé reformy. Demonstrace nebyly řízené Megawati
ani stranou PDI, ale vznikaly ad hoc, s vedením nestranických studentských skupin a
členy NGO (Simons 2000, 195-196). Zejména studentstvo veřejně požadovalo pád vlády
a od počátku protestů proto usilovalo o vybudování silnější opozice s dalšími partnery,
především s PDI. Z krátkodobého hlediska chtělo rozšířit prostor pro opozici, z toho
dlouhodobého pak vydláždit cestu pro vytvoření všeobecné demokratické koalice, která
by v budoucnu mohla převzít vládu a nahradit stávající režim (Aspinall 2005, 186).
Nejen studenti, ale i další alegální, semiopoziční a pseudoopoziční skupiny tvořily
součást koalice na podporu Megawati. KIPP žádala odložení voleb, dokud se nepodaří
znovu obnovit stranu PDI, na obranu Megawati se veřejně postavil Abdurrahman Wahid
a příznivci NU, především z té mladší generace, podporovali protesty v řadě měst
(Aspinall 2005, 187).
Tyto události daly počátek rozsáhlému a tvrdému zákroku vlády proti širokému
spektru opozičních skupin, který vzhledem ke svému rozsahu Indonésie nezažila od 70.
let. Na regionání základny nevládních organizací se pořádaly zátahové akce a mnoho
jejich aktivistů bylo zadrženo. Navzdory silné represivní atmosféře množství skupin
nepolevovalo ve svém úsilí a stále hledalo způsoby, jak proti režimu bojovat (Simons
2000, 194-195).
Zatímco se Amien Rais stále více stával jedním z nejhlasitějších kritiků režimu,
další z muslimských předáků, Abdurrahman Wahid, se naopak náhle politicky obrátil a
pokoušel se o smíření s režimem. Megawati doporučil, aby respektovala vývoj situace a
vyhla se konfrontaci (Eklöf 1999, 57).
V březnu 1998 bylo svoláno zasedání MPR, jež mělo zvolit nového prezidenta.
Během svého projevu Suharto předčítal úspěchy své vlády a jen ojediněle se během
zasedání objevovaly známky nesouhlasu, neboť všichni předsedající byli již dopředu
opakovaně varováni, aby se těchto vyjádření vyvarovali. 10. března 1998 byl Suharto
posedmé zvolen prezidentem Indonéské republiky, ve funkci viceprezidenta stanul
Habibie (Horowitz 2013, 33).
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Atmosféra uvnitř zasedací místnosti ale ostře kontrastovala s tou ve zbytku země,
která byla již šest měsíců v silné hospodářské krizi. V roce 1997 vypukla asijská finanční
krize, která výrazně zasáhla také Indonésii. Vedla k nárůstu nezaměstnanosti, zvyšování
cen, krachu řady společností a devalvaci měny. MMF požadoval po Indonésii zavedení
řady opatření, např. zlepšení dozoru nad bankami, zrušení deregulací, monopolů aj.
Suharto dlouho váhal, zda má na požadavky přistoupit. Rozhodl se k přijetí několika
přísnějších opatření, která měly situaci ve společnosti uklidnit, ta ale naopak přinesla
všeobecnou finanční paniku a demonstrace. Suharto se nakonec rozhodl přijmout finanční
pomoc od MMF, přijal jím navrhovaný zachránný balík a odsouhlasil některá jím
navrhovaná nařízení (Freedman 2006, 12-13).
Stále silněji se ozýval hlas, žádající prezidentovu rezignaci, a krátce na to se daly
do pohybu nejsilnější studentské protesty, které historie země pamatovala (Eklöf 1999,
150). Během dvou měsíců, kdy protesty probíhaly, zemřelo více než tisíc lidí, a Suharta
začali opouštět i dříve zcela loajální spojenci z vládnoucí elity. I přesto, že se známky
nepokojů objevovaly od začátku roku 1998, opozice stále postrádala výraznější formu
organizace, což vedlo k tomu, že iniciativy se chopilo více militantní a snadněji
organizované studentstvo a obyvatelé z nižší sociální třídy (Aspinall 2005, 203). Mnoho
členů vládnoucí elity projevovalo stále větší nespokojenost a neklid se stylem
prezidentova vládnutí, přesto žádný z těchto členů se neodhodlal otevřeně požadovat
prezidentovo odstoupení nebo výraznou změnu politické struktury režimu (Aspinall
2005, 208).
Od konce roku 1997 převládala velmi silná represivní atmosféra. Během ledna a
února rozháněly ozbrojenné složky všechny projevu prostestu v ulicích a mnoho jejich
účastníků pozatýkaly (Drakeley 2005, 139). Žádné projevy kritiky nebyly povolené, a to
dokonce ani z řad ekonomů, z nichž mnozí se museli kvůli svému nesouhlasu s odpovědí
vlády na řešení ekonomické krize zpovídat před vojenskou zpravodajskou službou
(Simons 2000, 197). V té samé době pokračovali členové vlády a ABRI v prohlášeních,
že podporují „změnu“, „obnovu“ či dokonce „reformu“ systému demokracie Pancasila
(Aspinall 2005, 212). Nadále zdůrazňovali, že změna by měla proběhnout
prostřednictvím stávajícího konstitučního nastavení a měla by být postupná. Jejich kritika
však byla silně odmítána prezidentem Suhartem a požadavky zůstaly proto spíše vágní
(Aspinall 2005, 212).
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Nadále zůstávala zásadní otázka, kdo stane v čele opozice. Řada malých skupin
byla připravena bojovat proti režimu, ale postrádala celonárodního lídra. Jejich
pokračující organizovaná fragmentace byla limitována jejich kapacitou koordinovat
mobilizaci. Za těchto okolností mnoho z nich věřilo, že je nezbytné nalézt vůdce, který by
se stal symbolem shromažďovacích míst pro ty, kteří protestovali proti Suhartovi.
Začátkem 90. let někteří kritici režimu doufali, že se takovou osobou stane Abdurrahman
Wahid prostřednictvím Demokratického fóra. Na konci roku 1997 ale Wahid sám sebe
z této role odstranil, a to vzhledem ke svému smíření se Suhartem (Aspinall 2005, 214).
Více než Wahid se do role symbolického lídra opozice hodila Megawati, která byla
vzhledem k událostem z roku 1996 vykreslena jako největší oběť Suhartova režimu.
V průběhu roku 1997 ale věnovala Megawati a její stoupenci ve straně značnou část
energie snaze udržet své křídlo PDI neporušené, pozornost byla proto zaměřena jen na
interní záležitosti strany. Megawati byla dále posedlá celou řadou soudních procesů, ve
kterých usilovala o zrušení Soerjadiho stranického vedení. Jak se ekonomická krize
prohlubovala, Megawati jen neochotně přesouvala svoji pozornost i na celonárodní
problémy republiky, ale ve svých prohlášeních stále zachovávala stejný tón pouze
nepřímé kritiky režimu. Až v lednu 1998 poprvé Megawati oznámila, že je ochotná
sloužit zemi jako prezidentka a začala Suharta kritizovat přímo (Aspinall 2005, 215).
Naopak Amien Rais se od konce roku 1997 stal vedoucí postavou opozice,
zachovávající si značnou autoritu jako předseda Muhammadiyah. V mnoha rozhovorech
Amien uznal Suhartův přínos pro zemi, ale zároveň po prezidentovi žádal, aby vzhledem
k ekonomické krizi stál stranou, dal možnost iniciování tranzice vyjednáváním a uvolnil
cestu pro určitou formu kolektivního vedení (Elson 2001, 285-286).
Na konci roku 1997 aktivisté ICMI zůstávali napojení na Suharta, přinejmenším
kvůli jejich spojení s Habibiem (Pringle 2010, 110). Organizovaná opozice však
zůstávala stále slabá a žádná ze skupin o sobě nemohla tvrdit, že je životaschopnou
alternativou vládě, nebo dokonce jednotou širokého spektra opozičních skupin
založených na explicitní demokratické platformě (Aspinall 2005, 218).
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6. Pád prezidenta Suharta
Konec zasedání MPR spustil obrovskou vlnu protestů po celé zemi, kdy studenti
žádali jak ekonomické, tak politické reformy. Na mnoha místech se studenti setkali
s násilnou konfrontací s ozbrojennými složkami, když se protesty snažili přesunout i za
brány univerzit (Hefner 2005, 193). Opoziční představitelé opatrně sledovali vývoj
v režimu. Věděli, že, tak jako v minulosti, bude nutné nakonec vyjednávat s armádou,
která měla stále kapacitu užít obrovskou sílu. Mnoho opozičních představitelů proto
apelovalo na ozbrojenné složky, aby podporovaly vyjednávání směrem k přechodu a
reformy (Aspinall 2005, 230-231). Stejně tak i Amien Rais, který si udržoval kontakty
s několika důstojníky ABRI. Jak se studentské protesty rozšiřovaly, uvědomoval si Rais,
že roste i síla opozice k vyjednávání. Začal proto otevřeně apelovat na armádu, aby se
distancovala od prezidenta. Na konci dubna veřejně vyzýval ABRI, aby se rozhodla, zda
bude bránit prezidenta a jeho rodinu, nebo národ. Začátkem května začal Suharto
připouštět možnost určitých reforem, ale protesty se tím spíše jen zintenzivnily (Simons
2000, 200).
12. května armáda zabránila studentům univerzity Trisakti v Jakartě pochodovat
směrem k budově DPR. Studenti si posedali na ulice a vojákům dávali květiny. Při jejich
návratu do kampusu začala střelba a čtyři studenti byli zabiti (Horowitz 2013, 33).
Následoval týden bouří a během následujících dvou dnů zachvátily Indonésii nejsilnější
vzpoury v její novodobé historii, během nichž zemřelo nejméně 500 demonstrantů
(Dubovská a kol. 2005, 361).
Hlasy na odstoupení Suharta se ozývaly již i z kruhů prezidentovi nejbližších a
také opozice se stávala více organizovanou. 14. května Amien Rais ohlásil vytvoření
formace Občané mandátové rady (Majelis Amanat Rakyat, MAR), která začlenila řadu
postav z ICMI a jiných muslimských představitelů, dřívější ministry, intelektuály,
novináře, disidenty, lídry NGO aj. Amien předpokládal, že tato organizace by se mohla
stát základem pro kolektivní vedení v nově nastoleném režimu. Na druhou stranu však
vytvoření MAR zesílilo i nejednotnost v rámci opoziční elity, neboť reprezentace PDI a
NU byl jen minimální (Eklöf 1999, 199).
Dramatický vývoj přinesl 18. květen, kdy předseda strany Golkar a zároveň i
předseda DPR Harmoko vyzval prezidenta k odstoupení z funkce. S podobným
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prohlášením vystoupili i další vysocí vládní představitelé, mj. i viceprezident Habibie
(Dubovská a kol. 2005, 361). 20. května dal Harmoko Suhartovi lhůta tří dnů na
odstoupení, po nichž by následoval proces impeachement v DPR. Ten samý den podalo
čtrnáct ministrů jeho vlády demisi s odůvodněním, že odmítají sloužit v nově
přeskupeném kabinetu. Suharto se rozhodl nevzdorovat dále tlaku na své odstoupení a 21.
května 1998 v 9 hodin ráno oznámil svoji rezignaci. Jeho vládu dle ústavy převzal
stávající viceprezident B. J. Habibie (Elson 2001, 292-293).

Shrnutí
Mezi členy vládnucí elity, kteří se nakonec postavili rozhodně proti Suhartovi,
byli i ti prezidentovi do té doby loajální, např. Harmoko nebo Habibie (Aspinall 2005,
235). Situace v armádě byla více komplexní a lze říci, že vojenské složky si udržely
tvrdou linii až do konce režimu. Nicméně i zde je možné pozorovat značnou nejednotu.
Na jedné straně generál Prabowo, švagr prezidenta Suharta a představitel tzv. „zelených“,
který tvrdou linii vojenského vedení udržoval až do konce Nového řádu a vystupoval
proti všem projevům disentu. Na druhé straně skupina okolo generála Wiranta a majorgenerála Susila Bambanga Yudhoyona, kteří oficiálně zůstávali loajální prezidentu, avšak
projevovali také jisté sympatie proreformnímu hnutí. Nejen, že podporovali dialog se
studenty, ale Yudhoyono spolupracoval i s inteletuály z řad civilistů na vypracování
reformních plánů (Said 1998, 550-551; Kingsbury 1998, 251-252). Navzdory všemu ale
vrchní důstojníci armády otevřeně nevystoupili proti Suhartovi a nežádali ho o
odstoupení. Jak uvádí Liddle, armáda byla na konci režimu jen „relativně slabým
aktérem“ (Liddle 1999, 104).
Legitimita a podpora režimu také dlouho stála na schopnosti státu zajistit
ekonomický růst a zlepšit tak životní úroveň velké skupiny obyvatel. Katastrofální
ekonomická krize, která v roce 1997 zasáhla jihovýchodní Asii, včetně Indonésie, však
tuto legitimitu zbořila. Ekonomickou krizi, kdy se během let 1997 a 1998 ztratila měna
75% své hodnoty, lze proto považovat za bezprostřední příčinu politické pádu prezidenta
Suharta (Horowitz 2013, 32). Finanční krize pak zapříčinila náhlý rozpad režimní
struktury – ekonomické, politické i sociální (Tadjoeddin 2002, 2). Nelze ale přičítat pád
Suhartova režimu pouze kolapsu ekonomiky. Hospodářská krize z roku 1997 přispěla
výrazně k eskalaci nepokojů, ale vzhledem k podobě prezidentova odchodu není zcela
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vysvětlující. Pro přechod bylo klíčové, že již před rokem 1997 postupně slábla legitimita
režimu a počet opozičních hnutí se stále zvyšoval (Aspinall 2005, 252).
Eskalace studentských protestů zásadně změnila prostředí, ve kterém operovali i
další političtí aktéři. Kritici režimu, jako byl například Amien Rais, byli zpočátku
neochotní riskovat svoji vlastní organizaci nebo moblilizovat své příznivce proti režimu.
Amien Rais ale jako první ze všech kritiků vlády nejlépe poznal, jaké mohou mít tyto
události důsledky. Téměř okamžité po zasedání MPR začal objíždět univerzity a studenty
povzbuzoval, aby ve svém boji pokračovali (Hefner 2005, 154). Naopak Megawati hrála
ve finále Suhartovy vlády jen minimální roli (Aspinall 2010, 126).
Charakter opozice ovlivnila podoba Nového řádu od jeho počátku, kdy režim
nebyl tak výrazně personalistický, jako byl v 90. letech. Ačkoliv sultanistické elementy
v zemi stále rostly, režim se přesto nestal klasickým sultanistickým režimem, který by
nedal žádný prostor pro opozici. Stále zde přetrval pluralismus a organizace a
reprezentace společenských zájmů byla zprostředkována prostřednictvím řady subjektů –
politických stran, NGO apod. Povoleny byly do té doby, dokud přijímaly pravidla a
nepostavily se proti režimu (Aspinall 2010, 121).
Prezident svojí dominancí zabránil přechodu, který by byl přímo iniciován
režimem. Prosazováním svých vlastních zájmů Suharto vyloučil možnou změnu režimu
prostřednictvím vyjednávání (Aspinall 2005, 208). Najít východisko ze slepé uličky
pomohly protesty studentů, kteří se úspěšně pokoušeli tyto projevy nesouhlasu přesunout
i za brány kampusů (Horowitz 2013, 34).

7. Konsolidace demokracie v Indonésii

V rámci této kapitoly bude charakterizována konsolidace demokracie v Indonésii
na základě typologie Juana Linze a Alfreda Stepana (Linz, Stepan 1996). Ti určili celkem
pět oblastí, které musí být naplněny, aby bylo možné daný režim považovat za
konsolidovaný. Jedná se o občanskou společnost, politickou obec, právní stát, byrokracii
a ekonomické společenství. Níže bude každá z kategorií blíže popsána.
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7.1. Občanská společnost
7.1.1. Občanská společnost a lidská práva

Podle americké nevládní neziskové organizace Freedom House lze Indonésii od
roku 2006 ozačit za svobodnou. V rámci posledního hodnocení z roku 2013 dosáhla země
hodnoty 2,5 v kategorii svobody, známkou 3 byly ohodnoceny občanské svobody a
známkou 2 politická práva.21
Dodržování svobod a základních lidských práv je ale v některých oblastech
problematické. V Indonésii dosahuje svoboda tisku jedné z nejlepších hodnot
v jihovýchodní Asii, i přesto se země dle hodnocení Indexu svobody tisku (Press
Freedom Index) z roku 2013 umístila na 139. příčce z celkem 179 hodnocených zemí.22
Novináři v Indonésii čelí nejen právním překážkám, ale také násilí, např. za rok 2012
bylo zaznamenáno 56 takovýchto případů. Přístup novinářů je omezen v Západní Papui,
kam mohou vstoupit jen se speciálním povolením.23 Cenzura se objevuje především u
knih a filmů z důvodu případného rouhačství a obscénnosti. Na základě zákona z roku
2008 o elektronických médiích bylo kriminalizováno zveřejňování informací, které jsou v
rozporu s morálními normami Indonésie nebo mají souvislost s hazardem, vydíráním či
pomluvou. Zpravidla je dodržována akademická svoboda a svoboda shromažďování,
s výjimkou již výše uvedené Západní Papui, kde jsou shromažďování rozpouštěna často
násilnou cestou.

V Indonésii existuje velké množství silných a aktivních organizací občanské
společnosti, některé z nich jsou ale terčem sledování a zásahů ze strany vlády. Podle
informací Freedom House je v současné době přípustné, aby donucovací orgány užívaly
mučení. Podle údajů této organizace bylo v roce 2010 až 80% zadržených v policejní cele
terčem násilí. Také ve vazbách jsou případy zneužívání a fyzického násilí, zaměřené
zejména na menšiny a ženy. Dochází k neopodstatněnému zatýkání, zejména
studentských aktivistů. Problematické jsou dále vyhlášky podle práva šaría v některých
21

Freedom House používá k hodnocení měřítko 1-7, kdy 1 znamená nejlepší možnou hodnotu, 7 naopak
nejhorší.
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http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2013/indonesia#.U0GTVqh_s7o. Zhlédnuto 3.4.2014.
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23
Čerpáno z: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/indonesia#.U0GTVqh_s7o.
Zhlédnuto 3.4.2014.
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regionech, z nichž mnohé jsou v rozporu s ústavou či mezinárodními závazky. V roce
2009 byla např. v Acehu schválena legislativa, která kromě jiných opatření schvaluje
kamenování za nevěru a veřejné bičování za homosexuální akt. Pro zamezení vzniku
těchto legislativ nepřijala centrální vláda žádná rozhodná opatření.24

Index občanské společnosti (Civil Society Index, CSI) uvádí několik
charakteristických bodů indonéské občanské společnosti. Jedná se o omezené prostředky
občanské společnosti, kdy se mnoho organizací občanské společnosti potýká jak
s finančními, tak technickými a personálními problémy, což ve výsledku znamená
neschopnost dosáhnout jimi vytyčených cílů. Vliv na kulturu a hodnoty společnosti má
dále slabý právní stát, vysoká míra chudoby a všudypřítomná korupce. Pro neziskové
organizace není výhodný ani stávající daňový systém, který nerozlišuje mezi
neziskovými a podnikatelskými subjekty. Pro prvně zmíněné proto neexistuje žádná
možnost daňových zvýhodnění. Obecně panuje mezi občany výrazně vyšší důvěra
v náboženské organizace a spolky (nejvýrazněji je to viditelné u NU a Muhammadiyah),
naopak důvěra v nevládní organizace a odbory je poměrně nízká, zejména z důvodu
jejich netransparentnosti a korupce.25
V Indonésii se uplatňuje trest smrti zastřelením, který se vztahuje na trestné činy
terorismu, pašování drog a zbraní, špionáž aj.26 Podle výroční zprávy Amnesty
International za rok 2013 nebyl v Indonésii trest smrti vykonán po dobu čtyř let, přesto
bylo v témže roce vyneseno nejméně 12 nových rozsudků. Minimálně 130 dalších osob
čeká ve věznicích na provedení popravy.27
7.1.2. Separatismus
Aceh

Provincie Aceh na severu ostrova Sumatra prošla vzhledem k ostatním částem
Indonésie specifickým historickým vývojem. Aceh sloužil od nepaměti jako strategická
oblast námořníků a obchodníků při proplouvání mezi Indickým a Tichým oceánem a bylo
to i místo, odkud se do Indonésie začal šířit islám. „Dlouholetou historií a vlastními,
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7.4.2014
27
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zvláštními dějinami, je také odůvodňováno neméně dávné úsilí Acežanů a Acehu o
nezávislost na Nizozemské východní Indii a konečně i na Indonéské republice, když
jejich boj za nezávislost je ospravedlňován také nábožensko-politickou identitou (…).“
(Zbořil 2005, 19-20).
Oblast má podle posledního sčítání osob z roku 2010 téměř 4,5 milionů
obyvatel28, z nichž většina je silně věřících v islám. Po nezávislosti Indonésie proběhl
první pokus o nezávislost Acehu za vlády prezidenta Sukarna v roce 1953.
Administrativa prvního indonéského prezidenta proti tomuto aktu bojovala jak politicky,
tak vojensky, a v roce 1959 bylo dosaženo relativního příměří s vyhlášením Zvláštní
provincie Aceh (Daerah Istimewa Aceh). V období Nového řádu opět nedošlo k naplnění
očekávání Acežanů, zisky z jejich bohatých nalezišť ropy, zemního plynu a barevných
kovů proudily do pokladny centrální vlády a v roce 1976 proto bylo vytvořeno Hnutí za
svobodný Aceh (Gerakan Aceh Merdeka, GAM). Následoval další pokus o vyhlášení
nezávislosti a střety mezi ozbrojennými skupinami centrální vlády a povstalců (Zbořil
2005, 21).
Pro vývoj konfliktu mezi centrální vládou a acežským povstaleckým hnutím se
stalo zlomové až zemětřesení a následná ničivá vlna tsunami, která zasáhla pobřeží
Acehu v roce 2004. Během katastrofy zemřelo či bylo pohřešováno v této oblasti více než
220 tisíc osob a během následné finanční pomoci ze zahraničí zesílil i celosvětový tlak na
centrální vládu, aby zahájila mírová jednání.29
15. srpna 2005 byla podepsána mírová dohoda mezi Hnutím za svobodný Aceh
(GAM) a centrální vládou, která ukončila vleklý konflikt, při němž přišlo od roku 1976 o
život přes 9000 lidí.30 Mezi hlavní body tzv. Memoranda o porozumění (Nola
Kesepahaman) patřilo zastavení bojů, omezení přítomnosti indonéské armády v této
oblasti, propuštění mnoha politických vězňů, přetvoření GAM v lokální politickou stranu
a v neposlední řadě také vytvoření Pozorovatelské mise v Acehu, která bude dohlížet na
realizaci příměří (Liddle, Mujani 2006, 136).
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V roce 2006 byl přijat zákon O vládnutí v Acehu (Undang-Undang Pemerintahan
Aceh). Tento složitý právní předpis upravoval nejen otázky autonomní správy regionu,
ale také záležitosti týkající se zdravotnictví, vzdělávání, lidských práv, policie, soudnictví
aj. Právě ale rozsáhlost dokumentu a s tím související povrchnost předpisů, odkazujících
na řadu dalších zákonů, odváděla pozornost od hlavního záměru dokumentu, tj. zvláštní
autonomie. Problematické bylo i zapojení vysokého počtu zúčastněných stran, což
v kombinaci se širokým rozsahem vedlo k mnoha kompromisům, které přicházely často
na úkor jasnosti a konzistentnosti právních předpisů.31

Východní Timor

Historický vývoj Východního Timoru je odlišný. Kolem roku 1515 byl objeven
portugalskými mořeplavci, kteří zde na konci téhož století založili první osadu a během
následujících let se o tuto oblast přetahovali s Nizozemci. V roce 1777 byl ostrov
neoficiálně rozdělen na západní nizozemskou a východní portugalskou část. V roce 1859
dochází podpisem Lisabonské smlouvy k formálnímu rozdělení ostrova na Východní a
Západní Timor. Obtížnější pozici měli Portugalci, kteří museli čelit řadě útoků ze strany
Nizozemska i domorodých obyvatel. Po roce 1945 se ve Východním Timoru neobjevila
výraznější snaha o osamostatnění se na Portugalsku, území zůstalo nadále jeho kolonií,
byť získalo určitou samostatnost a nezávislost. V roce 1951 se pak Východní Timor stává
oficiální zámořskou provincií Portugalska. Uspořádání v této podobě vydrželo do roku
1974, kdy v Portugalsku došlo k pádu Salazarova režimu a nová radikálně levicová vláda
si určila jako jednu ze svých hlavních priorit dekolonizaci. V květnu 1974 byla ustavena
Komise pro sebeurčení Timoru a následně vznikl zákon, který udělil obyvatelům Timoru
právo na sebeurčení (Dubovská a kol. 2005, 342-345).
Po portugalské Karafiátové revoluci se ve Východním Timoru zformovalo několik
politických stran, které se od sebe lišily převážně mírou a způsobem osamostatnění, jež
prosazovaly. Priority třech nejsilnějších byly zcela odlišné - od úplné samostatnosti, přes
přičlenění k Indonéské republice, po svaz s Portugalskem. Konflikt mezi nimi vyústil
v občanskou válku, která vyvrcholila vyhlášením nezávislého Východního Timoru
stranou FRETILIN v listopadu 1975. Snaha o osamostatnění byla ukončena o několik dnů
31
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později masivním vojenským útokem indonéské armády (Soares 2000, 58-60).
Následujícíh téměř 30 let bylo území pod indonéskou okupací. Portugalsko zareagovalo
přerušením diplomatických styků s Indonésií, postoj ostatních zemí, včetně OSN, byl ale
spíše opatrný. Timor se stal jednou z indonéských provincií, ale zároveň byl stranou
ekonomického rozvoje a hospodářské pomoci. V průběhu 90. let byla oblast zmítána
partyzánskými válkami, městským terorismem, policejními akcemi a dalšími represemi
(Zbořil 2008, 13). Během okupace docházelo k výraznému porušování lidských práv,
příkladem je masakr na hřbitově Santa Cruz v roce 1991, kde vojáci začali střílet do
poklidného pochodu asi 3000 truchlících a okolo sta z nich zabili.32
K výraznějším změnám došlo až s nástupem prezidenta Habibieho, který v roce
1999 umožnil konání referenda, v němž se 78,5% obyvatel Východního Timoru vyslovilo
pro nezávislost. Během násilností, navazujících na uskutečněné referendum, byla zničena
podstatná část timorské infrastruktury, zabito více než 7000 obyvatel a přibližně třetina
z celkového počtu 850 tisíc Timořanů byla vystěhována ze svých domovů. Do násilností
byla zapojena také indonéská armáda, která v devastaci oblasti viděla varování pro další
indonéská území a jejich případné separatistické tendence (Vaugh 2011, 14).
20. května 2002 dosáhl Východní Timor úplné nezávislosti. V letech 2002 až
2005 působila na území Mise OSN na podporu Východního Timoru (UNMISET), která
měla napomoci zajištění bezpečnosti a stability nově vzniklého státu. V roce 2005 byla
nahrazena Úřadem OSN ve Východním Timoru (UNOTIL), který měl svůj mandát
ukončit o rok později, ale série událostí, které vyvrcholily v rozsáhlou politickou,
humanitární a bezpečnostní krizi, vedly k vytvoření nové Integrované mise OSN ve
Východním Timoru (UNMIT).33 Mise UNMIT, která měla sloužit k upevnění stability,
posílení demokratické kultury a usnadnění politického dialogu, skončila v prosinci
2012.34
Východní Timor a Indonéská republika se od roku 2002 snaží o spolupráci a
zlepšování vzájemných vztahů. Za účelem vyrovnání se s minulostí byla ustavena
Společná komise pravdy a přátelství. V roce 2006 byla předána generálnímu tajemníkovi
OSN zpráva Komise Východního Timoru pro přijetí, pravdu a usmiřování, dle níž byla
32
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indonéská vláda zodpovědná za smrt přibližně 180 tisíc obyvatel Východního Timoru.
Východotimorský prezident Jose Ramos-Horta, který byl v úřadu v letech 2007 až 2012,
však v roce 2008 podal veřejné prohlášení, že nedojde k odsouzení žádného indonéského
představitele kvůli porušování lidských práv a na občany apeloval, aby tuto skutečnost
respektovali a smířili se s ní.35
Západní Papua

Západní Papua se nachází v nejvýchodnější části indonéského soustroví.
Z geografického hlediska představuje 1/5 země, ale je tvořena pouze necelými třemi
miliony obyvatel36. Na rozdíl od zbývajících částí Indonésie, kde dominuje islám,
v Západní Papui převládá protestantismus, křesťanství a velmi dominantní jsou také
různá kmenová náboženství. Navzdory značným zdrojům nerostných surovin, zejména
ropy, zemního plynu, zlata a mědi, patří území mezi nejchudší oblasti Indonéské
republiky.37
Západní Papua získala nezávislost na nizozemské koloniální správě až dvanáct let
po nezávislosti Indonésie, což umožnilo vznik papuánské elity, odhodlané bojovat za
nezávislost.38 V roce 1962 vznikla za podpory OSN smlouva, jež měla ukončit konflikt
v této oblasti, a která jako dočasného správce území jmenovala od roku 1963 Indonésii.
Základním požadavkem smlouvy bylo uspořádání referenda o nezávislosti, které se mělo
uskutečnit pod dohledem OSN. Hlasování, které se v roce 1969 proběhlo, však nebylo ani
svobodné, ani tajné, ale zmanipulované ve prospěch připojení k Indonésii. Většina
domorodých obyvatel hlasování odmítla, výsledek však přesto byl označen za
jednomyslný a území se tak připojilo jako jedna z provincií k Indonésii.39
V roce 2001 byl vydán Zákon o autonomii, který Západní Papue garantoval
ponechat si 70% výdělku z ropy a plynu a 80% z těžby, lesnictví a rybaření (Vaugh 2011,
16-17). Zákon o autonomii však existuje pouze na papíře, neboť míra chudoby zůstává
35
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v oblasti nadále vysoká. Zejména ze strany indonéské armády dochází v oblasti nadále
k porušování lidských práv, mučení, vypalování obydlí, zabíjení dobytka a vraždám.
Problematická je též skutečnost, že armáda má zvláštní imunitu a její členové nemohou
být zodpovědní před civilními soudy, ale pouze před vojenskými, kde jsou tresty za
porušování lidských práv jen mírné.40
V roce 2010 zpráva Mezinárodní krizové skupiny (International Crisis Group,
ICG) zdůraznila tři hlavní body, které jsou potřebné pro ukončení konfliktu. Dle této
zprávy je potřebná analýza možného rozšíření autonomie, posílení práv menšin a
vyřešení otázky nemalajských imigrantů do Papuy, neboť jejich počet stále narůstá, což
by mohlo v budoucnu zkomplikovat požadavky na výraznější autonomii.41
Zpráva ICG z roku 2012 uvádí hlavní předpoklady pro ukončení konfliktu
v oblasti. Za nejdůležitější považuje zásadní změnu bezpečnostní politiky země, tj. změnu
způsobu vyškolování bezpečnostních složek, trestání nadměrného použití síly aj. Situace
je problematická také vzhledem k nedostatku fungujících politických institucí v provincii,
které jsou na lokální úrovni často téměř nefunkční.42

7.1.4. Umírněný vs. radikální islám a terorismus

Konsolidace demokracie je obtížnější i vzhledem k nevyřešené roli muslimských
skupin v politice. Islámské organizace byly a jsou zásadním prvkem v indonéské
společnosti a v zemi se aktivně podílí na řízení škol, zdravotnických středisek, sirotčinců
aj. Například NU s uváděným počtem 30 milionů stoupenců vede školy a komunitní
sdružení po celé zemi, podobně i druhá největší organizace Muhammadiyah, která řídí
stovky zdravotnických středisek a vzdělávacích institucí po celé Indonésii. Obě dvě jsou
ve společnosti velmi silně zakořeněné a lze je zařadit k umírněným formám islámu.
Podporují islámské hodnoty, tradice a v určitých případech i islámské právo, stále ale
v mezích myšlenky pluralitní a demokratické Indonésie. Tyto organizace byly ve
skutečnosti hlavním nástrojem, který pomohl v rozkvětu demokracie po roce 1998. Po
40
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pádu prezidenta Suharta se však stávaly hlasitější i fundamentální a radikální muslimské
skupiny, hlásajíce konzervativní a netolerantní formu islámu (Freedman 2006, 101-102;
Pringle 2010, 114-119).
Mezi více radikální islámskou organizaci lze zahrnout Frontu obránců islámu
(Front Pembela Islam, FPI), která neusiluje o vznik islámského státu, ale o zavedení
islámského práva.43 Dopouští se násilí v místech, kde se prodává alkohol, tj. v barech a
klubech, zejména v období měsíce Ramadán. V roce 1998 ji zformoval Habib Rizaq a
nyní patří k největším skupinám radikálního islámu v zemi (Vaughn 2011, 21).
Další radikální islámská organizace je Darul Islam, která má svůj původ již ve 30.
a 40. letech. Organizace poslala své dobrovolníky do Afghánistánu, aby zde pomáhali
v boji proti USA. Její napojení na al-Káidu lze však jen obtížně potvrdit, neboť vznikla o
mnoho let dříve. Jejím cílem je vytvoření islámského státu na území Indonésie.44
Muslimské společenství (Jemaah Islamiah, JI) je další skupinou radikálního
islámu v Indonésii. Oficiálně vznikla v roce 1993 a jejím cílem je vytvoření islámského
státu v prostoru jihovýchodní Asie. Z počáteční umírněné formy přešla od poloviny 90.
let k více násilným projevům.45 Jemaah Islamiah je skupina, zodpovědná za bombové
útoky na Bali v roce 2002, v Jakartě v letech 2003 a 2004 a celou řadu dalších. Skupina
je, přinejmenším personálně, napojena na teroristickou skupinu al-Káida, která jí také
pomáhala s financováním útoků v roce 2002 a 2003 (Gordon, Lindo 2011, 6-7). Od alKáida převzala JI myšlenku, že své cíle lze naplnit naplnit jen prostřednictvím vedení tzv.
svaté války. Indonéská vláda se snažila proti JI bojovat, zatčeni byli někteří klíčoví vůdci
a několik desítek dalších členů organizace. V červnu 2011 byl duchovní vůdce JI, Abu
Bakar Ba’asyir, odsouzen na 15 let za podněcování terorismu v roce 2002.46
Hnutí Tarbiyiah nelze jednoznačně zařadit do skupiny radikálního či umírněného
islámu. Hnutí se snaží propagovat muslimské hodnoty, lepší sociální péči a kvalitnější
vládu, mj. také prostřednictvím jím založené Strany spravedlnosti a prosperity (Partai
Keadilan Sejahtera, PKS). Tarbiyiah vede v zemi několik škol a snaží se o zavedení
islámského zákona (Freedman 2006, 102).
43
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Po útocích 11. září 2001 indonéská vláda odsoudila terorismus, ale popřela, že by
s ním ona sama měla problém. Před možností teroristického útoku opakovaně varovaly
zpravodajské služby USA a dalších zemí, indonéská vláda však tyto výstrahy
nereflektovala a nepřijala žádnou iniciativu a bezpečnostní opatření (Malley 2003, 135).
Zpravodajské služby v Asii a západních zemích odhalily napojení teroristické organizace
al-Káida a Jamaah Islamiyah (JI), kterou tvořili militantní islamisté usilující o vytvoření
islámského státu v jihovýchodní Asii. V letech 2001 a 2002 zatkly sousední státy několik
představitelů této organizace a neúspěšně žádaly Indonésii, aby vzala do vazby
duchovního vůdce JI, Abu Bakara Ba’asyira. Ten vedl náboženskou školu v centrální
Jávě a udržoval vřelé přátelské vztahy s tehdejším viceprezidentem Hamzahem Hazem
(Malley 2003, 136-137).
12. října 2002 byl spáchán teroristický bombový útok na ostrově Bali, při němž
bylo usmrceno 202 osob a více než 300 zraněno, převážně z řad zahraničních turistů. 5.
srpna 2003 vybuchla před hotelem Marriott v Jakartě další nálož a usmrtila pět osob,
téměř 150 zranila.47 Během roku došlo k odpálení náloží také na dalších místech, a
ačkoliv zranění nebyla vždy smrtelná, v zemi to vyvolalo značnou nervozitu (Kipp 2004,
63).
Až útoky povzbudily tehdejší prezidentku Megawati k více důraznější politice
proti možným teroristickým hrozbám a schválila intenzivní policejní vyšetřování těchto
činů. Následně byli zatčeni tři klíčoví podezřelí, z nichž dva přiznali své napojení na
Ba’asyira. Vyšetřování prokázalo rozsáhlou teroristickou síť na území Indonésii
s vazbami v zahraničí (Malley 2003, 138) a potvrdilo také napojení na skupinu JI a jejího
duchovního vůdce Ba’asyira (Kipp 2004, 63).
Indonéská vláda se snaží proti terorismu bojovat a její snahy lze značit za
poměrně úspěšné, přesto ne zcela bezproblémové, a to z několika důvodů. Prvně se jedná
o zapojení velkého počtu aktérů do boje s terorismem, jmenovitě armády, národní policie
a státní zpravodajské agentury (Badan Intelijen Negara, BIN). Tyto skupiny v boji proti
terorismu nespolupracují, ale vnímají se spíše jako konkurenti, což vede ke snížení
efektivity jejich práce. Mezi další problémový faktor patří nedostatečné bezpečnostní
podmínky ve věznicích, z nichž mohou radikálové dále komunikovat s vnějším
prostředím (Vaughn 2011, 23).
47
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V rámci národní policie byla v roce 2003 ustavena tzv. Speciální jednotka 88
(Densus 88). Jedná se o elitní protiteroristickou jednotku, jejíž vybavení, zbraně a výcvik
jsou do značné míry financovány a poskytovány zeměmi Západu, především USA a
Austrálií. Svým bojem proti terorismu a rozplétáním jeho sítí na území Indonésie si
získala uznání i v mezinárodním prostředí (Muradi 2009, 86-87). Vzhledem ke svým
aktivitám však byla jednotka mnohokrát terčem kritiky, a to zejména z důvodu možného
porušování lidských práv. Kritika se vyostřila po úniku videa, kde byly osoby podezřelé
z terorismu mučeny. Vzhledem k této události vznikly požadavky na prošetření události a
v případě potvrzení mučení i na rozpuštění jednotky (Priamarizski 2013, 1-2). V rámci
státu ještě dále funguje Národní protiteroristická agentura (Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme, BNPT). Ta vznikla v roce 2010 na základě prezidentského
dekretu a má za cíl formulovat, koordinovat a implementovat nová protiteroristická
opatření a politiku (Vaughn 2011, 23).

7.2. Politická obec

7.2.1. Politický vývoj po roce 1998

Po pádu nedemokratického režimu byl na prezidenta Habibieho vyvíjen silný tlak
z domova i ze zahraničí, aby co nejrychleji odstartoval demokratické reformy. Ty
následně byly prováděné, avšak nepříliš důsledně, zejména v otázce vyšetřování a trestání
viníků z období předcházejícího režimu. Demonstrace na odchod prezidenta Suharta byly
proto brzy nahrazeny protesty, žádající odstoupení prezidenta Habibieho a vypsání
nových voleb. O rok později se Habibie skutečně vzdal své funkce a přivedl zemi
k novým parlamentním a prezidentským volbám (Freedman 2006, 88).
Parlamentní

volby

se

uskutečnily

7.

června

1999

a

navzdory řadě

administrativních nedostatků patřily k těm nejvíce svobodným a demokratickým od roku
1955. Formování politických stran bylo povoleno již v roce 1998, jejich účast proto
nebyla omezena (Freedman 2006, 88). 462 poslaneckých křesel bylo nakonec rozděleno
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mezi 21 subjektů, zbývajících 38 míst obsadili jmenovaní příslušníci armády.48 Ve
stejnou dobu se uskutečnily také volby na lokální úrovni (Liddle 2000, 33).
Ze všech subjektů získalo nejvíce hlasů pět politických stran: Indonéská
demokratická strana boje (Partai Demokrasi Indonesian-Perjuangan, PDI-P), Golkar
(Partai Golongan Karya), Strana národního probuzení (Partai Kebangkitan Bangsa,
PKB), Sjednocená strana rozvoje (Partai Persatuan Pembangunan, PPP) a Strana
národního mandátu (Partai Amanat Nasional, PAN). Zbylých 46 mandátů obsadily
marginální strany.49
Téhož roku proběhly i nepřímé volby prezidenta a viceprezidenta, které měly
pozoruhodně demokratickou podobu. Po většinu roku 1999 byli hlavními kandidáty na
funkci prezidenta stávající prezident Bacharuddin Jususf Habibie a Megawati
Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid, zejména kvůli špatnému zdravotnímu stavu, nebyl
vážným kandidátem. K překvapení všech byl však právě Wahid zvolen prezidentem, což
bylo dáno jednak jeho značnou politickou zdatností, tak i nesmiřitelností mnoha členů
komory s možností Megawati na postu prezidentky (Lidlle 2000, 36-38).
Wahidova volba prezidentem republiky významně utlumila napětí mezi
jednotlivými náboženskými skupinami, mj. i vzhledem k obsazení postu viceprezidenta
Megawati. Po roce v úřadu byla však jeho vláda v zemi i v zahraničí hodnocena jako
neúspěšná. Jen těsně unikl svému odvolání na zasedání Lidového konzultativního
shromáždění (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) v srpnu 2000 a jeho legitimita
nadále klesala. Wahid byl neochotný jednat jako demokratický politik a jeho rozhodování
byla impulzivní a nejednotná. Pro následný politický vývoj mělo značný vliv Wahidovo
obvinění ze zapojení do krádeže 4,1 milionů dolarů z vládních fondů a nevydání
prohlášení o dotaci ve výši 2 milionů dolarů, kterou získal, údajně darem, od brunejského
sultána. Wahid nakonec tato obvinění neustál a 23. července 2001 byl z funkce odvolán
Lidovým konzultativním shromážděním. Mezi důvody jeho odvolání patřilo nejen
podezření na zapojení v korupci, ale také nedostatečné ekonomické reformy, zhoršení
regionálních politických a společenských konfliktů a celkově jeho slabá a nekompetentní

48

Čerpáno
z:
http://www.ifes.org/Content/Publications/Reports/1999/~/media/Files/Publications/VRC/Reports/1999/
R01666/R01666.pdf. Zhlédnuto 15.3.2014.
49
Čerpáno z: http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Indonesian_Elections/Election_text.htm. Zhlédnuto
15.3.2014.
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vláda. Do prezidentského úřadu byla dle ústavy jmenována viceprezidentka Megawati
(Malley 2002, 124).
I její vládu sužovaly stejné problémy, jako jejího předchůdce, tedy rozsáhlá
korupce a limitované právní prostředky k jejímu omezení, pomalé ekonomické reformy a
v blízké době nepravděpodobné vyřešení separatistických tendencí. (Malley 2002, 124).
Další oslabení její vlády přišlo po teroristickém útoku na Bali v roce 2002 (Malley 2003,
135).
V roce 2004 se v Indonésii uskutečnily troje všeobecné volby – prezidentské,
parlamentní a regionální.
V dubnu se byli zvoleni zástupci do Rady zástupců lidu (DPR) a nově ustavené
Rady zástupců regionů (Dewan Perwakilan Daerah, DPD). Volby se dále konaly ve
všech provincích a nižších regionálních jednotkách. Elektorát byl v roce 2004 opět
značně rozstříštěný, což vedlo k přetrvávající fragmentaci politického systému. Jedenáct
politických stran získalo 2% nebo více hlasů voličů a v 550 členném parlamentu zasedlo
celkem 17 politických stran (Liddle, Mujani 2005, 120). Výsledky voleb ukázaly
jednoznačně vyšší podporu sekulárním národním subjektům (PD, Golkar a PDI-I) které
obdržely dohromady 68% hlasů, naopak muslimské strany získaly pouze 32% hlasů
(Freedman 2006, 90).
5. června 2004 se pět kandidátů na prezidenta utkalo v prvních přímých
prezidentských volbách. Do druhého kola postoupili dva nejúspěšnější kandidáti z kola
prvního, Susilo Bombang Yudhoyono a Megawati Sukarnoputri. Vítězem se stal bývalý
armádní představitel Yudhoyono.50 Společně s prezidentem byl zvolen i viceprezident,
kterým se stal Jusuf Kalla, dlouholetý předseda strany Golkar (Liddle, Mujani 2005,
121).
Politická a ekonomická situace v zemi se zdála být postupně stále více
stabilizovaná, nicméně i přesto byl prezident Yudhoyono terčem kritiky, zejména
z důvodu velmi pomalého přijímání reforem. Nicméně jak zdůrazňuje Kingsbury, nebylo
to z důvodu neochoty reformovat, ale spíše z důvodu opatrné implementace nových
opatření. Za úspěch bylo považováno přijetí mírové dohody v Acehu, tzv. Zákona na

50

Čerpáno z: news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3712478.stm. Zhlédnuto 16.3.2014.
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vládnutí v Acehu (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), v červenci 2006, který dával
šanci na uklidnění situace v této oblasti (Kingsbury 2007, 155-157).
Problematické se stávaly vztahy prezidenta a viceprezidenta, jejichž vzájemná
spolupráce byla stále více nucenou. Napětí mezi nimi bylo problematické zejména pro
prezidenta, jemuž Kallova strana Golkar pomáhala zajistit legislativní podporu pro jeho
politiku (Kingsbury 2008, 39).
Popularita Yudhoyona byla po dobu jeho vlády velmi proměnlivá, prezident
ztrácel na své protikandidáty před nadcházejícími volbami v roce 2009, aby následně opět
vedl žebříček popularity. Yudhoyono získával podporu zejména díky lepšící se
hospodářské situaci, kdy indonéská ekonomika vykazovala podobné hodnoty, jako
v období 70. a 90. let, body ztrácel kvůli neschopnosti převzít jednoznačný postoj v boji
proti korupci, jak sliboval před volbami v roce 2004 (Mietzner 2009, 146). Prezident
opakovaně vyjadřoval svoji nespokojenost se způsobem činnosti Komise na potírání
korupce (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK), která však byla všeobecně hodnocena
jako mimořádně efektivní (Mietzner 2009, 149).
V roce 2009 proběhly v Indonésii třetí parlamentní a druhé prezidentské volby po
pádu nedemokratického režimu a navzdory určitým problémům s jejich řízením, nebyly
doprovázeny výraznějšími otřesy. Voliči dali ve volbách najevo svoji spokojenost
s politikou stávajícího prezidenta, neboť Yudhoyono byl s výraznou převahou zvolen již
v prvním kole. Občané ocenili jeho schopnost vést zemi i v době celosvětově nepříznivé
ekonomické situace, stejně tak i zlepšení postavení Indonésie na mezinárodní úrovni
(Mietzner 2010, 185).
Indonéské politice v roce 2009 dále dominovaly parlamentní volby, ve kterých se
nejsilnější politickou stranou stala prezidentova Demokratická strana (PD), která tak
v čele žebříčku nahradila stranu Golkar. Parlamentní volby ukázaly několik významných
trendů ve stranickém systému země. Prvně, zavedení volební klauzule 2,5% snížilo počet
politických stran zastoupených v parlamentu, a to ze 17 na 9, což vedlo k většímu
upevnění stranického systému. Ve volbách se ukázala i stále se snižující podpora
islámským stranám, jejichž celkový podíl v dolní komoře poklesl z hodnoty 38,1% v roce
2004 na 27,8% v roce 2009. Dále bylo možné pozorovat i nepříliš úspěšnou snahu
generálů ve výslužbě zaujmout významnější místo v indonéské politice, což lze chápat i
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jako odraz nastoleného kurzu, žádajícího vymýcení vlivu vojenských představitelů
v politice51 (Mietzner 2010, 187-189)
Prezident Yudhoyono se po volbách opět vrátil ke svému opatrnému a nepříliš
rozhodnému stylu vládnutí. Problémy se projevovaly i v parlamentu, kde „poslanci trávili
více času hašteřením, než schvalováním zákonů“, a výrazný nebyl ani boj proti korupci
(Kimura 2011, 186).
S plánovanými volbami na rok 2014 se již začali profilovat možní kandidáti na
post prezidenta. V roce 2013 se jako nejúspěšnější možný kandidát profiloval Joko
„Jokowi“ Widodo, guvernér v Jakartě, známý též svojí populistickou politikou, který byl
nominovaný stranou PDI-P.52

Tabulka č. 1: Výsledky parlamentních voleb nejvýznamnějších politických subjektů
po roce 1998
1999

2004

2009

PD

-

7,5%

20,8%

Golkar

19,9%

21,6%

14,5%

PDI-P

35%

18,5%

14%

PKS

-

7,3%

7,9%

PAN

6,4%

6,4%

6%

PPP

9,9%

8,1%

5,3%

PKB

17,1%

10,6%

4,9%

Gerindra

-

-

4,5%

Hanura

-

-

3,8%

Zdroj: http://psephos.adam-carr.net/countries/i/indonesia/. Zhlédnuto 7.4.2014
Vysv.: PD - Demokratická strana (Partai Demokrasi); Golkar - Strana funkčních skupin
(Partai Golongan Karya); PDI-P - Indonéská demokratická strana boje (Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan); PKS - Strana spravedlnosti a prosperity (Partai

51

To bylo možné pozorovat např. u Wirantovy politické strany Hanura a Prabowovy strany Gerindra, které
se ziskem 3,8%, resp. 4,4%, jen těsně překročily volební práh a v parlamentu hrály jen marginální roli
(Mietzner 2010, 187-189)
52
Čerpáno z: http://www.thejakartaglobe.com/news/jakarta-governor-joko-widodo-pegged-pdi-ppresidential-race/. Zhlédnuto 15.3.2014.
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Keadilan Sejahtera); PAN - Strana národního mandátu (Partai Amanat Nasional); PPP Strana jednoty a rozvoje (Partai Persatuan Pembangunan); PKB – Národní strana
probuzení (Partai Kebangkitan Bangsa).

Tabulka č. 2: Výsledky prezidentských voleb v roce 2004 a 2009
2004

2009

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

33,6%

60,9%

60,8%

-

26,2%

39,1%

26,8%

-

-

-

12,4%

-

Rais (PAN)

14,9%

-

-

-

Wiranto

3,1%

-

-

-

Yudhoyono
(PD)
Megawati (PDIP)
Kalla (Golkar)

(Golkar)
Zdroj: http://psephos.adam-carr.net/countries/i/indonesia/. Zhlédnuto 7.4.2014.

7.2.2. Politický systém
Výkonná moc

V čele státu je prezident, který je společně s viceprezidentem volen přímou volbou
pomocí dvoukolového většinového volebního systému.53 Každá dvojice kandidátů musí
být před volbami navržena politickou stranou nebo koalicí politických stran. Kandidátem
v prezidentských volbách se na základě zákona z roku 2009 může stát ten, kdo je
nominován politickou stranou či koalicí politických stran, která získala v parlamentních
volbách více než 20% hlasů nebo obsadila nejméně 25% míst v parlamentu (Mietzner
2010, 188). Funkční období prezidenta a viceprezidenta je pětileté, s možností jednoho
znovuzvolení. V případě, že prezident zemře, není schopen vykonávat svůj úřad, je
odvolán či odstoupí, nastupuje na jeho místo vicepremiér. Prezident je vrchním velitelem
ozbrojených sil, se souhlasem DPR může vyhlásit válku, uzavírat mezinárodní smlouvy,
53

Čerpáno z: http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en
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vyhlásit výjimečný stav, předkládá návrh rozpočtu a podílí se na legislativním procesu.
MPR může za určitých podmínek odvolat prezidenta i viceprezidenta, naopak MPR
nemůže být pozastavena činnost ani být rozpuštěna. V čele vlády je prezident, který
jmenuje a odvolává ministry, kteří zodpovídají za svůj resort.54
Zákonodárná moc

Lidové konzultativní shromáždění

Podle ústavy je nejvýše postaveným zákonodárným tělesem na národní úrovni
Lidové konzultativní shromáždění (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR). MPR uvádí
prezidenta a viceprezidenta do úřadu a má též právo je za určitých okolností odvolat, má
pravomoc měnit ústavu a určovat hlavní politické zásady země.55 V současné době má
MPR 692 členů, z nichž 560 tvoří zástupci Poslanecké sněmovny DPR a 132
představitelů Rady zástupců oblastí.56

Rada zástupců lidu
Rada zástupců lidu (Dewan Perwakilan Rakyat, DPR), nazývaná též poslanecká
sněmovna, se, stejně jako prezident, podílí na legislativním procesu. Představitelé jsou
voleni v přímých, všeobecných a tajných volbách na kandidátních listinách politických
stran (Zbořil 2009, 243). Od roku 201257 je zavedena 3,5% volební klauzule a pro
následný výpočet mandátů se používá Hareova kvóta. Komoru tvoří 560 zástupců,
volených na pět let. DPR funguje jako kontrolní těleso exekutivy a podílí se na
legislativní činnosti, přičemž každý návrh zákona musí být diskutován s prezidentem a
společně schválen.58

Rada zástupců regionu
Rada zástupců regionu (Dewan Perwakilan Daerah, DPD) je považována za
druhou komoru parlamentu (Zbořil 2009, 243). Její zástupci jsou voleni z každé provincie
54

Čerpáno z: tamtéž. Zhlédnuto 7.4.2014.
Čerpáno z: tamtéž. Zhlédnuto 7.4.2014.
56
Čerpáno z: globaledge.msu.edu/countries/indonesia/government. Zhlédnuto 7.4.2014.
57
V dubnu 2012 přijala DPR novelu volebního zákona, která zvyšuje volební práh pro vstup strany do
parlamentu z 2,5% na 3,5%. Čerpáno z: http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/2013/indonesia#.U0GTVqh_s7o. Zhlédnuto 7.4.2014.
58
Čerpáno z: http://www.humanrights.asia/countries/indonesia/laws/uud1945_en. Zhlédnuto 7.4.2014.
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prostřednictvím všeobecných voleb. DPD se schází alespoň jednou ročně. Má pravomoc
podávat návrhy zákonů, které souvisejí s regionální autonomií, vztahem mezi centrem a
regiony aj.59

7.2.3. Stranický systém

Politické strany v Indonésii lze rozdělit na dvě skupiny – sekulární a islamistické.
V rámci této kapitoly budou představeny tři nejvýznamnější subjekty z obou skupin.

Sekulární politické strany

Demokratická strana (Partai Demokrasi, PD)

PD lze zařadit mezi demokratické a nacionalistické strany. Byla založena v roce
2001 jako politický nástroj pro prezidentské volby v roce 2004 a jejího kandidáta Susila
Bambanga Yudhoyona. Po posledních volbách v roce 2009 se strana profilovala jako
ústřední subjekt indonéského stranického systému, dochází však k postupnému snižování
její podpory.

Strana funkčních skupin (Partai Golongan Karya, Golkar)

Golkar je nejstarší fungující politickou stranou v Indonésii. Během období
Nového řádu byla oficiální vládní stranou. Golkar se udržela na vrcholu popularity i po
pádu nedemokratického režimu, k jejímu oslabování však dochází vzhledem k vnitřním
konfliktům. Mezi tři nejnovější parlamentní subjekty, které vznikly jejím odštěpením,
patří Gerindra, Hanura a Národní demokraté.

59

Čerpáno z: tamtéž. Zhlédnuto 7.4.2014.
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Indonéská demokratická strana boje (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P)

PDI-P se profiluje jako populistická a sekulárně nacionalistická politická strana.
Nejsilnější podpora strany je na silně muslimské Jávě, přestože strana se opakovaně
vyslovuje pro náboženskou toleranci a pluralismus a odmítá myšlenku islámu jakožto
státní ideologie. PDI-P byla založena v roce 1996, původně jako frakce PDI
(Demokratická strana Indonésie). Její současnou předsedkyní je Megawati Sukarnoputri.
60

Islámské politické strany

Strana spravedlnosti a prosperity (Partai Keadilan Sejahtera, PKS)

PKS je po posledních volbách v roce 2009 nejsilnější islámskou politickou
stranou. Strana se profiluje jako zastánce moderní a pragmatické islámské ideologie. Její
popularita značně utrpěla v roce 2013, kdy byl její předseda a další členové strany
obviněni z braní úplatku. Strana podporuje implementaci práva šaría.

Strana národního mandátu (Partai Amanat Nasional, PAN)

PAN patří k nejvíce umírněným náboženským stranám v Indonésii. Založil ji
Amien Rais v roce 1998 a je neoficiálně spjata s hnutím Muhammadiyah, které se řadí
mezi nejvíce modernistické islámské organizace v zemi. Ze všech muslimských stran má
PAN nejvíce rovnoměrně rozložené voličstvo.

Strana jednoty a rozvoje (Partai Persatuan Pembangunan, PPP)

Strana PPP je přímý následník Strany jednoty a rozvoje, která vznikla násilným
sloučením všech islámských politických stran v roce 1973. Strana se profiluje jako
60

Čerpáno z: http://carnegieendowment.org/2013/10/24/political-parties/gr88#PKS. Zhlédnuto 7.4.2014.

87

konzervativní islámská strana, která podporuje nahrazení ústavy PancaSila islámem
jakožto ideologickým základem. Její posun směrem k nekompromisnímu islámu jí však
přináší snižování voličské podpory.61

7.3.

Právní stát

7.3.1. Soudy

Nejvyšší soudní instancí je v Indonésii Nejvyšší soud (Mahkamah Agung), který
slouží zároveň také jako nejvyšší odvolací orgán. Kandidáty na funkci soudců schvaluje
DPR a následně je do funkce formálně jmenuje prezident.62 Další soudní tělesa jsou
místní soudy,regionální soudy, vojenské tribunály, správní soudy a vrchní soudy, které se
zabývají odvoláními okresních nebo oblastních soudů (Zbořil 2009, 251). V roce 2003
byl ustaven Ústavní soud, který má za úkol zkoumat ústavnost přijatých zákonů a řeší
politické

problémy,

související

např.

s rozpouštěním

politických

stran

nebo

rozhodováním sporů ohledně výsledků všeobecných voleb. Ústavní soud má pravomoc
vydávat rozhodnutí v otázce návrhu DPR, týkajícího se údajného porušení ústavy ze
strany prezidenta nebo viceprezidenta. Skládá se z devíti soudců, kteří jsou po třech
nominováni Nejvyšším soudem, DPR a prezidentem. Nominovaní soudci jsou do úřadu
jmenováni prezidentem.63
Organizace a pravomoci islámských soudních těles jsou stanoveny dle zákona
z roku 1989. Na základě tohoto právního aktu mohou být vytvořeny soudy nejnižší
instance (peradilan agama) v každém okresu a obci, a odvolací soud (peradilan tinggi
agama) v každé provincii. V roce 2010 existovalo v Indonésii 343 islámských soudů
první instance a 29 soudů odvolacích (Cammack, Feener 2012, 20-21).
Ústavní soud je, mj. i vzhledem ke krátké době fungování, považován za jednu
z nejčistších institucí v zemi. I tu ale v roce 2013 otřásl případ korupce, když byl zatčen
jeho předseda Akil Mochtar za přijetí úplatku. Ten měl sloužit jako výměna za příznivé
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Čerpáno z: tamtéž. Zhlédnuto 7.4.2014
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rozhodnutí v soudním řízení, týkající se regionálních voleb. Zatčení je další ranou pro
indonéské soudnictví a ukazuje, jak vysoko je problém korupce.64
7.4.

Byrokracie

7.4.1. Korupce

Pro Indonésii není problém korupce ničím novým. Korupční prostředí bylo hojně
rozšířené již v období Nového řádu, a ačkoliv proběhlo po roce 1998 mnoho výrazných
politických změn, v oblasti korupce došlo jen k mírnému zlepšení.
Dle indexu vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI), vydávaného
každoročně Transparency International, se v roce 1998 umístila Indonésie na 80. místě
z celkem 85 hodnocených zemí a během následujících let se situace příliš nezlepšila.
V roce 2004 se země umístila na 133. místě z celkových 145 zemí, míra korupce však
zůstávala na stejné hodnotě 2,0. Od roku 2004 se míra korupce mírně snižovala. Při
posledním měření z roku 2013 dosáhla Indonésie hodnoty 3365 a umístila se na 114.
pozici z celkového počtu 175 zkoumaných zemí.66
Na základě zákona z roku 2002 byla vytvořena Komise pro vymýcení korupce
(Barang Kena Pajak, BKP), které zatím zaznamenala největší úspěchy při řešení tohoto
problému. Před jejím vytvořením měla pouze policie a státní zástupci pravomoc provádět
opatření sloužící k potírání korupce. KPK si za svůj cíl neklade monopolizovat
protikorupční násilí, ale působí spíše jako spouštěcí mechanismus, aby se instituce
vyšetřující korupci staly více efektivní. Mezi její hlavní povinnosti patří koordinace a
dohled nad ostatními institucemi vyšetřující korupci, provádění šetření a stíhání při
korupčním jednání, vytváření preventivních opatření proti korupci a monitoring státní
správy.67 V roce 2009 však došlo k oslabení autority a nezávislosti KPK a také
Protikorupčního soudu (Tipikor), a to vzhledem k umožnění vytváření regionálních
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korupčních soudů.68 V zemi dále funguje také Nejvyšší auditorská agentura (Barang
Kena Pajak, BKP), jejíž výsledky fungování jsou však rozporuplné. Jejím hlavním cílem
je kontrola státního rozpočtu, a přestože přispěla k vyřešení několika případů, někteří její
členové byli vyšetřováni z důvodu podezření na korupční jednání.69
V roce 2007 vláda prezidenta Yudhoyona provedla reformy s cílem omezit
byrokracii a zlepšit podmínky pro podnikatele a investory, a to zejména kvůli častému
zapojení vysokých politických představitelů v ekonomice. Právě toto zapojení
představuje výrazné potíže, neboť ve vládě jsou určovány ceny paliv, elektřiny či
základních potravin, a v případě zapojení členů v určitých podnicích může docházet (a
dochází) k účelovému jednání. Další problematickou oblastí jsou daňové otázky, které se
vláda pokusila vyřešit roku 2009 přijetím zákona s přesnou definicí seznamu daní, které
mohou lokální vlády vybírat.70
Yudhoyonovi se však nepodařilo převzít v boji proti korupci jednoznačný postoj.
Přestože během roku 2008 bylo kvůli podezření z korupce zatčeno několik zástupců
parlamentu a byrokracie, na druhou stranu vydal prezident prohlášení, které bylo
všeobecně vnímané jako pokus zmenšit kompetence mimořádně efektivní Komise na
potírání korupce (Mietzner 2009, 149).
Problém korupce je v zemi široce rozšířen a nevyhýbá se ani nejvyšším státním
institucím a představitelům. V roce 2004 zkoumala KPK obvinění z korupce Indonéské
volební komise. V roce 2005 byl její předseda, ve své funkci respektovaný Nazaruddin
Sjamsuddin, obviněn za údajné přijetí úplatku od firmy, která vyhrála kontrakt na
zajištění vybavení volebních místností. Podezření byli i další členové komise, mj. také
ministr spravedlnosti a lidských práv Hamid Awaluddin. V tomto případě nebyl nikdo
z obviněných zatčený. Nazaruddin přiznal, že přijal peníze, dle něj se však nejednalo o
úplatek, ale pouze o platbu na pokrytí legitimních nákladů.71
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Dalším korupčním případem je kauza „Banky století“, nazývaná též jako
„Centurygate“. Během celosvětové ekonomické krize byla v roce 2008 poskytnuta
finanční pomoc ve výši 6,76 miliard Rp (716 milionů dolarů) na pomoc 13. největší
indonéské bance. O několik měsíců později, v roce 2009, zasáhla vládu vlna kritiky, která
finanční pomoc označovala za příliš vysokou a zbytečnou (Kimura 2011, 187). Indonéský
parlament od začátku roku 2010 žádal o vyšetření této finanční pomoci jako trestného
činu.72 Vyšetřováni byli následně dva vysoce postavení představitelé byrokracie –
viceprezident Boediono (dříve mj. působil jako guvernér centrální banky) a ministryně
financí Sri Mulyani Indrawati, oba s výrazným antikorupčním profilem. Boedino tlak po
svém odstoupení ustál a ve funkci viceprezidenta pokračoval, Mulyani podala rezignaci
(Kimura 2011, 187-188).
Problematické je také předčasné propouštění některých vlivných vězňů. Za
příklad lze uvést Hutoma Putra Mandalu, známého spíše jako Tommy Suharto.
Nejmladšímu synovi prezidenta Suharta udělil soud v roce 2002 15 letý trest za
objednávku vraždy soudce Nejvyššího soudu, který Tommyho dříve obvinil z přijetí
úplatku. Obvinění dále zahrnovalo i přijetí úplatku a nelegální držení zbraní. Tommy byl
odsouzen na 15 let, jeho vazba však byla bezprostředně po vyhlášení rozsudku a bez
uvedení důvodu zkrácena na 10 let. V roce 2006 byl podmínečně propuštěn.73 Tommy
Suharto se po propuštění z vazby začal angažovat v politickém životě. V roce 2009
kandidoval na post předsedy strany Golkar, při následné volbě však nezískal žádné
hlasy.74

7.4.2. Armáda

Začátek vojenské reformy v Indonésii byl vedlejším produktem kombinace
několika faktorů, jmenovitě intenzivního tlaku veřejnosti, slabé národní politiky a
štěpením uvnitř armády. Armáda byla kritizována zejména za svoji roli během období
Nového řádu, kdy sloužila jako politický nástroj a opora Suhartova režimu. Po uvolnění
restrikcí, uvalených na tisk během nedemokratického režimu, se začaly rychle šířit zprávy
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o zvěrstvech, které armáda napáchala, a tlak na její reformu zesílil (Sebastian,
Iisgindarsah 2011, 5).
Výraznější změna přišla ještě v roce 1998, kdy došlo ke snížení zástupců armády
v parlamentu ze 75 na 38 a k jejímu přejmenování z Armádních sil Indonéské republiky
(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI) na Indonéskou národní armádu
(Tentara Nasional Indonesia, TNI), což mělo dokládat její primární účel – ochranu státu.
Do roku 2000 bylo schváleno několik dalších reforem - oddělena policie a armáda,
přerušeny vazby mezi armádou a stranou Golkar a TNI bylo nařízeno zachovat si
neutrální postoj v průběhu konání voleb (Kingsbury 2000, 309; dle Freedman 2006, 92).
V roce 2000 byla dále zrušena i tzv. dvojí role armády, dwifungsi (Sebastian, Iisgindarsah
2011, 2).
O další zeslabení TNI se pokoušel i prezident Wahid, což bylo nejvíce patrné
v odvolání generála Wiranta z jeho pozice ve vládě75 (Mietzner 2006, 21).
Mezi lety 2003 a 2004 si nicméně armáda udržovala nadále silný politický vliv,
ačkoliv rok 2004 může být považován za určitý bod obratu. Od tohoto roku již ani
v DPR, ani v MPR, nezasedali žádní jmenovaní členové armády. Armáda si ale přesto
udržela svůj vliv prostřednictvím některých svých příslušníků, kteří se stali členy
politických stran a zúčastnili se tak volebního boje. K poklesu pak nedošlo ani ve
vojensko-podnikatelských vazeb, stejně tak je armáda silná i regionálně, čímž dochází
k vytváření v podstatě paralelní administrativní struktury vůči vládě. Problémem
indonéského prostoru je také existence polovojenských skupin s vazbami na hlavní
politické strany zastoupené v parlamentu. Tyto skupiny slouží často k podněcování
veřejných demonstrací a mobilizace proti oponentovi (Freedman 2006, 93).
Zákon přijatý v roce 2004 vymezil jako hlavní úlohu TNI základní obranu státu a
stanovil její hlavní povinnosti, tj. ochrana státní suverenity, menšin a zachování územní
celistvosti. Zákon dále upravoval organizační strukturu armády a s konečnou platností
zakázal její zapojování do politické a hospodářské činnosti (Sebastian, Iisgindarsah 2011,
8).
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V roce 2003 byl přijat volební zákon, který stanovil, že představitelé armády
nesmějí použít své hlasovací právo ve volbách v roce 2004. Na toto téma se krátce po
vydání zákona rozhořela debata, neboť nedošlo k úpravě voleb následujících. Situaci
vyřešil zákon přijatý v roce 2008, který armádě zakazoval hlasování jak na celostátní, tak
i lokální úrovni (Timur 2011, 3-4). Právo hlasovat nebudou mít příslušnící armády ani
v nadcházejících volbách v roce 2014. Jak zdůraznil stávající prezident Yudhoyono, čas
na hlasování armády ve volbách ještě nenastal. Nicméně také uvedl, že jednoho dne, až
bude demokracie v zemi skutečně konsolidována a dojde ke zvýšení politického
uvědomění, nic nebude bránit tomu, aby hlasovacím právem disponovali i příslušníci
armády.76

7.5. Ekonomické společenství

7.5.1. Ekonomický vývoj po roce 1998

Již v první polovině roku 1999 vykazovala indonéská ekonomika známky
stabilizace, postupně se zvyšovalo HDP, zvolna klesala inflace a měna se pohybovala
relativně stabilně okolo hodnoty 7000 Rp vůči americkému dolaru (Liddle 2000, 40).
Během roku 2000 se projevila snaha o reformu bankovního systému a restrukturalizaci
podniků, neboť oboje bylo považováno za hlavní překážku růstu indonéské ekonomiky
po krizi v roce 1997 (Liddle 2001, 216-218). Prezident Wahid ale projevoval jen málo
zájmu o ekonomické záležitosti, což se projevilo již v druhém roce Wahidova
prezidentství, kdy došlo ke zvýšení inflace na hodnoty mezi 12 a 13% a růstu HDP na
pouhá 3%, tedy o 2% méně, než v předchozím roce (Malley 2002, 129). Vláda prezidenta
Wahida se dostala i do několika sporů s Mezinárodním měnovým fondem (MMF), který
následně na konci roku 2000 pozastavil finanční podporu Indonésii. Nová dohoda s MMF
byla podepsána až s vládou prezidentky Megawati v srpnu 2001, kdy byl potvrzený
tříletý závazek finanční pomoci ve výši 5 miliard amerických dolarů. Téhož roku Světová
banka oznámila svoji podporu ve výši 420 milionu dolarů na financování plánu na
zmenšení chudoby (Malley 2002, 129-130).
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Odvolání prezidenta Wahida a nástup prezidentky Megawati vedli nejen
k uklidnění politické situace, ale též ke zlepšení ekonomických hodnot. Indonéská
měna opětovně posílila a inflace se snížila na 10%, především díky dodržování podmínek
stanovených MMF (Malley 2003, 142).
Po implementaci několika strukturálních reforem, zejména nového investičního
zákona, začalo docházet v průběhu roku 2007 ke známkám zvyšujícího se počtu investic
(Kingsbury 2008, 41-42). Globální ekonomická krize v letech 2008 a 2009 zemi příliš
nezasáhla, což bylo dáno zejména její závislostí na domácí spotřebě. Postupně se
navyšovaly hodnoty exportu, investic a HDP. Navzdory optimističtějším ekonomickým
datům však Yudhoyonova hospodářská politika zůstávala jedním z hlavních zdrojů
nespokojenosti u voličů, a to především z důvodů relativně vysoké inflace (Mietzner
2009, 151). V červenci 2009 dosáhla inflace 2,7%, nejnižší hodnoty za posledních devět
let.77
Váha Indonésie na mezinárodním poli výrazně vzrostla v roce 2009, kdy se
skupina G20 rozhodla přijmout zemi do celosvětově nejdůležitější rady ekonomické
spolupráce. Stálé členství ukázalo, že Indonésie je země, která je stále více vnímána jako
regulérní aktér globálního prostředí (Mietzner 2010, 191). Podle MMF byla Indonésie
jedinou zemí skupiny G20, která v průběhu celosvětové ekonomické krize dokázala snížit
hodnotu veřejného dluhu v poměru k HDP, což přispělo i k nárůstu zahraničních investic
v zemi. MMF však také zdůraznila, že k udržení finanční stability je zapotřebí zlepšit
právní rámec pro zajištění učinného sledování významných bank a finančních
konglomerátů.78
Indonéská ekonomika, navzdory poklesu globální ekonomiky, nadále pokračovala
v růstu, zejména díky vysokému podílu domácí spotřeby na HDP (Kimura 2012, 191).
V roce 2011 vláda schválila Plán pro zrychlení a rozvoj indonéského ekonomického růstu
(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI),
který měl za cíl vytvořit šest hospodářských koridorů, jež by spojovaly různá centra růstu
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napříč souostrovím. Plán dále počítá s tím, že do roku 2025 bude země zahrnuta mezi
deset největších ekonomik světa.79
Problematickou oblastí v zemi nadále zůstává chudoba. Podle hodnocení Světové
banky dochází k jejímu snižování, z 18% v roce 2006 se dostala na hodnotu necelých
12%80 v roce 2013, i přesto se však jedná o vysoké číslo.81 Nezaměstnanost dosahovala
v roce 2013 hodnoty 7,4%.82

8.

Hodnocení z hlediska teorie přechodů
Během přechodu k demokracii měly v rámci indonéského politického systému

vliv zejména dvě skupiny – radikální studenti a umírněná opozice. K výrazné eskalaci
vlivu opozice dochází až začátkem roku 1998, což přispělo i k neutralizaci armády a
možnosti vystoupení nejvyšších lídrů ze stínu prezidenta Suharta. Zapojení umírněné
opozice do procesu tranzice a jejich umírněné požadavky měly výrazný vliv na samotný
průběh přechodu, neboť pro stávající elitu neznamenaly bezprostřední nebezpečí
v ohrožení jejich mocenských pozic. Do samotného vyjednávání nebylo zapojeno
studentské hnutí se svými radikálními reformními požadavky. Pro tranzici byl klíčový i
postoj armády, v němž v roce 1998 převážilo proreformní křídlo. Do přechodu v roce
1998 proto přímo vojensky nezasáhla.
Z hlediska typologie Samuela Huntingtona (Huntington 2008) lze případ
indonéského přechodu označit za přeměnu, kdy k demokratizaci docházelo díky
společnému postupu vlády a opozice. S ohledem na konsolidaci považuje Huntington
tento typ přechodu za nejvíce příznivý pro následnou konsolidaci, problematické však
zůstává přetrvávající zapojení elit z předcházejícího režimu ve státních strukturách.
Z hlediska typologie přechodu Juana Linze (Linz 1990; dle Gönenc 2002) lze
tranzici v Indonésii označit za rupturu-pactadu, neboť mezi sebou vyjednávaly
představitelé starého režimu a umírněná opozice.
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Přechod k demokracii v Indonésii nelze dle typologie Alfreda Stepana (Stepan
1986; dle Dvořáková, Kunc 1994) jednozančně zařadit do jedné konkrétní kategorie,
spíše lze hovořit o jejich kombinaci. Na ukončení režimu měl vliv tlak občanské
společnosti, vytvoření umírněného opozičního paktu, ale lze hovořit též o kategorii
redemokratizace zahájené zevnitř nedemokratického režimu, kdy stávající elity chápaly
demokratické instituce jako možnost, jak se nadále udržet u moci (což se do určité míry
také naplnilo).
Adam Przeworski (Przeworski 1991) chápe liberalizaci jako proces s několika
možnými výsledky vývoje, přičemž přechod je pouze jednou z variant. V indonéském
případě se podařilo dosáhnout přijetí reformních snah ze strany nedemokratického režimu
a jejich spojení s umírněnou opozicí, proces přechodu proto mohl být úspěšně dovršen.
Na úspěšnou liberalizaci navazuje proces demokratizace, v němž podle aktérů rozlišuje
autor několik možných výsledných řešení. V indonéském případě došlo ke spolupráci
umírněných s reformátory, dle této typologie lze proto hovořit o demokracii se zárukami.

9.

Hodnocení z hlediska teorie konsolidace
Dle typologie Juana Linze a Alfreda Stepana (Linz, Stepan 1996) byla hodnocena

konsolidace demokracie v Indonésii v pěti oblastech: občanská společnost, politická
obec, právní stát, byrokracie a ekonomické společenství.
V rámci občanské společnosti proběhlo po pádu prezidenta Suharta mnoho
pozitivních změn. Došlo k uvolnění médií a svobody slova, přesto novináři stále čelí
určitým právním překážkám, cenzuře, do některých oblastí (např. provincie Západní
Papua) mají omezený přístup a jsou zaznamenány i případy jejich fyzického napadení.
V Indonésii funguje celá řada nevládních organizací občanské společnosti, mnoho z nich
je ale terčem vměšování a sledování ze strany vlády, negativně lze hodnotit i pro ně
nevýhodný daňový systém.
V rámci této práce byly zmíněny tři oblasti, v nichž se projevují či v minulosti
projevovaly separatistické tendence: Aceh, Východní Timor a Západní Papua. Otázka
Východního Timoru byla pozitivně vyřešena vyhlášením úplné nezávislosti v roce 2002,
v Acehu došlo k uklidnění situace díky podpisu mírové smlouvy v roce 2005 a přijetím
zákona upravujícího mj. otázku autonomie, přesto primárním cílem povstaleckých skupin
96

bylo vyhlášení úplné nezávislosti. Není proto vyloučené, že konflikt v budoucnu opět
nevyeskaluje. Spornou zůstává Západní Papua, kde stále dochází k potlačování lidských
práv a svobod.
Velké přízni se u indonéských občanů těší náboženské organizace. Konkrétně dvě
největší muslimské, Muhammadiyah a NU, se přiklání k pluralitní demokracii a mají na
vývoj demokracie v zemi pozitivní vliv. Nebezpečí však nadále představují radikální
islámské organizace. Od roku 2001 bylo přijato mnoho bezpečnostních opatření za
účelem omezení terorismu, jeho hrozba však v zemi nadále přetrvává..
Další zkoumanou oblastí byla politická obec. I zde lze pozorovat pozitivní změny,
zejména v oblasti svobodného vytváření politických stran. Kladně lze hodnotit změny
ústavy, které po roce 1998 proběhly. K vyšší legitimitě přispělo zavedení přímé volby
prezidenta a omezení vlivu armády v politice, včetně zbavení volebního práva jejích
členů. Volby, které v zemi proběhly po roce 1998, lze označit za svobodné, regulérní a
pravidelné.
Problematickou oblastí je třetí zkoumaná podmínka úspěšné konsolidace – právní
stát. I přes soustavu soudů v zemi, včetně toho ústavního, patří tato oblast k těm nejvíce
zkorumpovaným. Velké množství elit nadále zůstává ve státních strukturách, což může
být důvod, proč nebyla značná část zločinů z éry minulého režimu potrestána. Problémem
jsou též případy bezdůvodného krácení trestů, např. viz výše zmíněný rozsudek
Tommyho Suharta. Problematické je i právo šaría, zavedené v některých oblastech,
umožňující např. trest ukamenování za nevěru.
Do čtvrté oblasti, byrokracie, byla zahrnuta problematika korupce a také armády.
Korupce zůstává klíčovým problémem v zemi. Určité snahy o zlepšení situace byly
provedeny, přesto se stále objevují případy, kdy jsou v této nelegální činnosti zapojeni i
vysocí státní představitelé. Organizace Transparency International zemi zařazuje mezi
nejvíce zkorumpované země světa, a přestože lze za pozitivní hodnotit vznik Komise na
vymýcení korupce, stávajícímu prezidentovi se nepodařilo převzít jednoznačné
stanovisko v boji s tímto problémem. Druhou částí této kapitoly byla armáda. Vojenskou
reformu lze ohodnotit pozitivně. Postupně docházelo ke snižování nevolených armádních
zástupců v parlamentu, až k úplné eliminaci v roce 2004. Krátce po pádu režimu byla
zrušena dvojí role armády, tzv. dwifungsi, která spočívala nejen v její roli jakožto
ochránce státu, ale umožňovala ABRI zároveň i podíl na vládě. Od roku 2003 také
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docházelo k úpravám volebního práva vojáků. Zákon přijatý za vlády prezidenta
Yudhoyona zcela zakázal hlasování armády na celostátní i regionální úrovni. Na
celostátní úrovni stále zůstávájí někteří vysoce postavení bývalí armádní představitelé,
mj. samotný prezident Yudhoyono, celkově však lze tuto oblast ohodnotit jako úspěšnou.
Poslední zkoumanou oblastí bylo ekonomické společenství. Hospodářství v zemi
vykazuje vzrůstající tendence, Indonésie si dokázala udržet stabilitu i v průběhu
ekonomické krize v letech 2008 a 2009 a její ekonomický význam dokládá i členství
v rámci skupiny G20. Problémem ale nadále zůstává vysoká míra chudoby.
Z výše uvedeného lze konstatovat, že ve všech oblastech došlo po roce 1998
k změnám k lepšímu, včetně nejvíce problematické oblasti právního státu. Zde jsou
instituce zavedeny, ale omezeny přetrvávající korupcí, se západní liberální demokracií
není slučitelné ani islámské právo. Tuto oblast lze proto ohodnotit za nekonsolidovanou.
Problematická je též čtvrtá oblast – byrokracie, a to opět z důvodu přetrvávající
korupce. Reformy provedené v armádě lze ohodnotit pozitivně, celkově však tuto
kategorii nelze ohodnotit jako zcela konsolidovanou.
Ve třech zbývajících oblastech - občanské společnosti, politické obci a
ekonomickém společenství, došlo k nejvýraznějším změnám k lepšímu, přesto k úplnému
naplnění nedošlo ani v jedné z nich. Nejvíce pozitivně lze hodnotit politickou obec, neboť
dochází ke svobodným volbám a soutěži politických stran, problematické ale mohou být
rozsáhlé pravomoci prezidenta, včetně vlády pomocí dekretů. Pozitivní vývoj
v ekonomické oblasti problematizuje stále vysoká míra chudoby, která je jednou z příčin
bránící úplnému naplnění podmínky konsolidace. V rámci občanské společnosti nadále
přetrvávají restrikce novinářů a cenzura, stále nevyřešená otázka separatistických
tendencí v některých oblastech a přetrvávající hrozba terorismu.
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Závěr
Pád prezidenta Suharta v Indonésii v květnu roku 1998 vyvolal optimistické
naděje v možnost zavedení demokratického řádu v zemi. Nespokojenost s autoritářskou
vládou, ekonomická krize a vnitropolitické konflikty přerostly v protesty takového
charakteru, že donutily Suharta po 32 letech u moci abdikovat na prezidentský post.
Otázka pak vyvstává, tedy zda můžeme nyní, po 15 letech, považovat danou změnu za
úspěšnou a demokracii za konsolidovanou. Právě to bylo cílem této diplomové práce.
Za účelem výzkumu byly v úvodu stanoveny následující výzkumné otázky a
hypotézy, na něž byly v rámci práce hledány odpovědi:

Výzkumná otázka č. 1: Od jakého nedemokratického režimu se přechod uskutečnil?

O Suhartově Novém řádu se nejčastěji hovoří jako o vojenské diktatuře. ABRI
skutečně nesloužila jen jako prostředek k udržení pořádku, ale na základě doktríny
dwifungsi se konstituovala jako největší politická organizace v zemi, jejíž členové byli
zastoupeni ve vládě, v regionálních funkcích guvernérů i v diplomatických službách. Ve
svém jádru ale Nový řád od počátku nevycházel pouze z armády. Suharto sám pracoval
na vybudování systému, který byl sloužil jako prostředek patronátu pro podporovatele a k
umlčení jeho odpůrců. Právě kombinace represí a odměn je typickým znakem odolných
autoritářských režimů. Postupem doby získaval Suhartův režim stále zřetelnější
sultanictické rysy. Viditelné to bylo zejména v roli samotného prezidenta, který začal
stále více vystupovat jako neomezený vládce. Sultanistické znaky byly též zřetelné i v
roli Suhartovy rodiny, jejíž obchodní zájmy byly stále více pohrdající právními předpisy
a vnímáním veřejnosti.

Výzkumná otázka č. 2: Jaké byly příčiny změny a kdo byl hlavním
aktérem/hlavními aktéry přechodu?

Počátek „dlouhého pádu prezidenta Suharta“ (Eklöf 1999) je datován od roku
1996, kdy byla na kongresu strany PDI v Medanu sesazena dosavadní předsedkyně strany
Megawati Soekarnoputri. Tento akt byl chápán jako porušení ústavnosti a zásah do
vnitřních záležitostí strany ze strany nejvyšších představitelů režimu a spustil vlnu
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nepokojů po celé zemi. Zejména studentstvo veřejně požadovalo pád vlády a od počátku
protestů usilovalo o vybudování silnější opozice s dalšími partnery, především s PDI.
Z krátkodobého hlediska chtělo rozšířit prostor pro opozici, z toho dlouhodobého pak
vydláždit cestu pro vytvoření všeobecné demokratické koalice, která by v budoucnu
mohla převzít vládu a nahradit stávající režim. Nejen studenti, ale i další alegální,
semiopoziční a pseudoopoziční skupiny tvořily součást koalice na podporu Megawati. Od
konce roku 1997 se vedoucí postavou opozice stává Amien Rais, který si zachovával
značnou autoritu díky předsednictví v umírněné islámské organizaci Muhammadiyah.
Legitimita a podpora režimu dlouho stála na schopnosti státu zajistit ekonomický růst a
zlepšit tak životní úroveň velké skupiny obyvatel. Katastrofální ekonomická krize, která
v roce 1997 zasáhla jihovýchodní Asii, včetně Indonésie, však tuto legitimitu zbořila.
Ekonomickou krizi lze proto považovat za bezprostřední příčinu politického pádu
prezidenta Suharta, přesto ne jedinou. Pro přechod bylo klíčové, že již před rokem 1997
postupně slábla legitimita režimu a počet opozičních hnutí se stále zvyšoval. Během
přechodu k demokracii měly v rámci indonéského politického systému vliv zejména dvě
skupiny – radikální studenti a umírněná opozice. K výrazné eskalaci vlivu opozice
dochází až začátkem roku 1998, což přispělo i k neutralizaci armády a možnosti
vystoupení nejvyšších lídrů ze stínu prezidenta Suharta. Zapojení umírněné opozice do
procesu tranzice a jejich umírněné požadavky měly výrazný vliv na samotný průběh
přechodu, neboť pro stávající elitu neznamenaly bezprostřední nebezpečí v ohrožení
jejich mocenských pozic. Do samotného vyjednávání nebylo zapojeno studentské hnutí se
svými radikálními reformními požadavky. Pro tranzici byl klíčový i postoj armády,
v němž v roce 1998 převážilo proreformní křídlo. Do přechodu v roce 1998 proto přímo
vojensky nezasáhla.

Výzkumná otázka č. 3: Jakému typu přechodu daná změna odpovídá?

Z hlediska typologie Samuela Huntingtona (Huntington 2008) lze případ
indonéského přechodu označit za přeměnu, kdy k demokratizaci docházelo díky
společnému postupu vlády a opozice. Na základě typologie tranzice Juana Linze (Linz
1990; dle Gönenc 2002) lze tranzici v Indonésii označit za rupturu-pactadu, neboť mezi
sebou vyjednávaly představitelé starého režimu a umírněná opozice. Přechod
k demokracii v Indonésii nelze dle typologie Alfreda Stepana (Stepan 1986; dle
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Dvořáková, Kunc 1994) jednozančně zařadit do jedné konkrétní kategorie, spíše lze
hovořit o jejich kombinaci. Na ukončení režimu měl vliv tlak občanské společnosti a
vznik umírněného opozičního paktu, ale lze hovořit též o kategorii redemokratizace
zahájené zevnitř nedemokratického režimu, kdy stávající elity chápaly demokratické
instituce jako možnost, jak se nadále udržet u moci (což se do určité míry také naplnilo).
Adam Przeworski (Przeworski 1991) chápe liberalizaci jako proces s několika možnými
výsledky vývoje, přičemž přechod je pouze jednou z variant. V indonéském případě se
podařilo dosáhnout přijetí reformních snah ze strany nedemokratického režimu a jejich
spojení s umírněnou opozicí, proces přechodu proto mohl být úspěšně dovršen. Na
úspěšnou liberalizaci navazuje proces demokratizace, v němž podle aktérů rozlišuje autor
několik možných výsledných řešení. V indonéském případě došlo ke spolupráci
umírněných s reformátory, na základě Przeworského typologie proto lze hovořit o
demokracii se zárukami.

Výzkumná otázka č. 4: Je možné daný přechod považovat za úspěšný?

Na základě odpovědi na výzkumnou otázku č. 3 lze vyvozovat, že přechod
k demokracii lze považovat za úspěšný. Změna z dosavadního nedemokratického režimu
se uskutečnila směrem k demokratické formě vlády.

Výzkumná otázka č. 5: Je daná země v současné době konsolidovanou demokracií
naplňující prvky liberálního státu?

Konsolidace demokracii v Indonésii byla zkoumána na základě typologie
Juana Linze a Alfreda Stepana (Linz, Stepan 1996). Ti stanovili pět oblastí (občanská
společnost, politická obec, právní stát, byrokracie a ekonomické společenství), které je
nutné naplnit, aby bylo zemi možné považovat za konsolidovanou. Ve všech oblastech
došlo po roce 1998 ke změnám k lepšímu, včetně nejvíce problematické oblasti právního
státu.

Zde

jsou

instituce

zavedeny,

ale

omezeny

přetrvávající

korupcí.

S

liberální demokracií západního typu pak není slučitelné ani islámské právo, platné
v některých částech Indonésie. Tuto oblast lze proto ohodnotit za nekonsolidovanou.
Problematická je též čtvrtá oblast – byrokracie, a to opět z důvodu přetrvávající korupce.
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Reformy provedené v armádě lze ohodnotit pozitivně, celkově však tuto kategorii nelze
ohodnotit jako zcela konsolidovanou. Ve třech zbývajících oblastech - občanské
společnosti, politické obci a ekonomickém společenství, došlo k nejvýraznějším změnám
k lepšímu, přesto k úplnému naplnění nedošlo ani v jedné z nich. Nejvíce pozitivně lze
hodnotit politickou obec, neboť dochází ke svobodným volbám a soutěži politických
stran, problematické ale mohou být rozsáhlé pravomoci prezidenta. Pozitivní vývoj
v ekonomické oblasti problematizuje stále vysoká míra chudoby, která je jednou z příčin
bránících úplnému naplnění podmínky konsolidace. V rámci občanské společnosti nadále
přetrvávají restrikce novinářů a cenzura, stále nevyřešená otázka separatistických
tendencí v některých oblastech a přetrvávající hrozba terorismu.

Hypotéza č. 1: Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání islám a pestré
etnické složení.

Islámské organizace byly a jsou zásadním prvkem v indonéské společnosti a
v zemi se aktivně podílí na řízení celé řady institucí. Za nejsilnější lze v tomto ohledu
označit organizace NU a Muhammadiyah, obě ve společnosti velmi silně zakořeněné a
podporující umírněnou formu islámu. Vyzdvihují islámské hodnoty, tradice a v určitých
případech i islámské právo, stále ale v mezích myšlenky pluralitní a demokratické
Indonésie. Tyto organizace byly ve skutečnosti hlavním nástrojem, který pomohl
v rozkvětu demokracie po roce 1998. Po pádu prezidenta Suharta se však stávaly
hlasitější i fundamentální a radikální muslimské skupiny, které hlásaly konzervativní a
netolerantní formu islámu. Proti těmto radikálním islámským skupinám se snaží
indonéská vláda bojovat a její snahy lze značit za poměrně úspěšné. Výsledky voleb od
roku 1999 také jednoznačně ukazují zvyšující se podporu sekulárním národním
politickým stranám a naopak klesající pro muslimské subjekty. Islám proto autorka
nepovažuje za hlavní důvod, který brání naplnění konsolidace v zemi.
V rámci této práce byly zmíněny tři oblasti, v nichž se projevují či v minulosti
projevovaly separatistické tendence: Aceh, Východní Timor a Západní Papua. Otázka
Východního Timoru byla pozitivně vyřešena vyhlášením úplné nezávislosti v roce 2002,
v Acehu došlo k uklidnění situace díky podpisu mírové smlouvy v roce 2005 a přijetím
zákona upravujícího mj. otázku autonomie, přesto primárním cílem povstaleckých skupin
bylo vyhlášení úplné nezávislosti. Není proto vyloučené, že konflikt v budoucnu opět
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nevyeskaluje. Spornou zůstává provincie Západní Papua, kde dlouhodobě dochází
k potlačování lidských práv a svobod. V zemi jsou stále oblasti, v nichž hrozí možné
napětí a vyostření konfliktu, které může následně vést i k odtržení území.
Pestré etnické složení významně přispívá k nejednotnosti země a možnému
budoucímu vyeskalování konfliktu v některé z oblastí se separatistickými tendencemi.
V těchto částech státu dochází k porušování zakládních lidských práv, což snižuje
legitimitu režimu a zvyšuje možný pocit odcizení obyvatel daného území. Tento faktor
lze proto jistě považovat za důležitý prvek, který konsolidaci demokracie v zemi brání.

Hypotéza č. 2: Konsolidaci demokracie v Indonésii nejvíce brání politická kultura,
klientelistické vazby a jejich respektování ve společnosti.

Země se dle každoročně zveřejňovaných hodnocení řadí mezi nejvíce
zkorumpované státy světa. Pro Indonésii není problém korupce ničím novým. Korupční
prostředí bylo hojně rozšířené již v období Nového řádu, a ačkoliv proběhlo po roce 1998
mnoho výrazných politických změn, v této oblasti došlo jen k mírnému zlepšení. Zatím
největší úspěch v boji s tímto fenoménem má Komise pro vymýcení korupce (Barang
Kena Pajak, BKP), ačkoliv v posledních letech došlo k omezení její nezávislosti a
autority.

Problematické

je
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politických

představitelů

v ekonomice. Právě to představuje výrazné potíže, neboť ve vládě jsou určovány ceny
paliv, elektřiny či základních potravin, a v případě zapojení členů v určitých podnicích
může docházet (a dochází) k účelovému jednání. Problém korupce se nevyhýbá ani
nejvyšším státním institucím a představitelům, viz výše, kdy byly zmíněny jen některé
z řady korupčních kauz. Korupční prostředí a klientelistickou kulturu v zemi proto
autorka ovažuje za hlavní důvod, proč konsolidace v zemi nebyla v tuto chvíli zcela
naplněna.
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Summary
The master thesis " The Fall of President Suharto and the Consolidation of
Democracy in Indonesia " aims to characterize the form of a non-democratic regime of
President Suharto, to outline the circumstances that led to his downfall and to present the
developments that followed after his fall.
Indonesia has made significant democratic progress since the fall of President
Suharto in 1998. Today, elections can be classified as fair, regular and free; there is no
influence of army in politics and dialog between government and provinces has been
improved (except West Papua). Economic growth is stable increasing and the majority of
Indonesians prefers democracy and pluralism.
However, Indonesia still posses fundamental problems as is weak law
enforcement and corruption. Security threat represent radical Islamist groups and the
long-term conflict and human rights abuses in West Papua are still actual. Based on the
reports of Amnesty International, Indonesia is one of the most corrupt countries in the
world.
Theoretically, the work is based on the conception of democratic consolidation by
Juan J. Linz and Alfred Stepan. For them, a state of law is crucial for consolidation of
democracy. Indonesia does not satisfy this condition and that is the reason, why this
country cannot be considered as consolidated democracy.
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