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Samenvatting
Er vindt een verschUlving plaats in het pubtie edebat n Indones ë als gevolg van
de erkenning door de lndoresische rege nng dat tslamist tsch terrorisme een
binnerlands probleem is en als gevolg van het besef dat po litieke le.ders ze.f als
mogelijk doelwit gelden.
Deze verschuiving zorgt oor s ell gtnrame an zowel gematigde als rad'cale
organisa ies, die zich genoodzaakt z;en ztch ook utt te spreken over doo de
Islam geïnspireerd terro nsme in Indones ë.
!sla i stisch terrorisme ordt daarmee bespreekbaar in Indonesië , wat een
novtteit is in dit land en kansen biedt oor de in oering a'l een efiec tever contraerrorismebeleid door Jakarta

Deze rapportage

1S

na overleg met de I IVO tol stand gekomen.

Analyse
Debat
Het publieke debat dat tn Indonesië O"l s ond a oe bomaanslagen op 1 oktober
2005 in Balt (Ba li 2) wordt gedomineerd ooor radicale islamtsten Gema tgde
moslimorganisa tes kunnen geen vuist maken egen het islam ts isch e·ronsrre tn
he t la d , utt angst om dele'l an haar aarnang 1an ztcn te e 'reemden .
Het merendeel a de Indonesische be olkng heeh de aanslagen tn ok ober
eliswaar scherp eroo deeld, maar ·nder gematigde rach en tsten de med a
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De~. a1eli s Mujch1ddn lîOO'lesia (I.Aiv I) erklaaroe t: ,,oorbeeJc cal Jé. arta
ac er de aa1slagen za:. c de aardacT van de ro ge be z1 epr JZer a e
re den, e1 de popt.. ari e 1 an SBY een 1rrpuls !e ge er t: , ·ro daa·biJ ee'l

para lel me: oe aa1slagen a1 11 sep:e."be r 20() 1n de ' S, n ce d iTeet daarop
olger.de ,.,..aan:Je'l s eeg de popu ar:te:t van de Arn er1 aar;se pres oent to
ongekenoe r.oogte. toorts •erk. aarde J • dat Jenaah Islam yah (J I) 1ndcrcaaj
vera'I'VJooroeLJ>< zo.J z jn Taar dat J staat Joor Je ·sh ln:e l1g e ~ce
H:zbu Ta m, een arcere ad1cale mosll(""O'gc;n Sélre er.Jaérde da de
aanslagen ooral bedoeld ZIJn om lndores e n een waad oaghcht te stel en, en
het la'ld ais een b•oe inest an 1nterna roraal terror.sme te presenteren D t zou
et voor Jakarta gemakkel1 j na en ::) de aa sJu ng 11et de S 1 haar 'oorlog
•egen he mternat1onaa1 terrcnsme te ers c •1ger
PKS-voorztter !-.. da •at ur a'1 a tot s 01 e·klaarde oe aanslagen ê s ee r uit de
'land gercpen corcurrenllt::S 'JO van de toens en1nd.JStr1e op B3
DergeliJke theorieën v1noen radi!ioneel een gcwillrg oor n ln done:~ 1 ë .
Verschuivmg
In het uidige publ ieke deba t 1s echter spraKe van een verschu1v1ng \ 'aar
gemat1gde krachten. 1n de nasleep va n de aanslagen, eerst moeite leken te
ebben met de relig1euze mo 1 a ie an deze vorm an errorrsme, •s een
glasha de on kenning van he bestaan van radtcale ra'1dve sch ijr selen binnc'1 oe
(Indonesische) Islam n1et larger aan de orde.
De 1llusie dat de Indonesische autonie tten zél geen doelwil Zijn 'ar terronsllsche
aanslage'l lijkt bo endie tot het er leden te behoren. Bu1tenlanose
mlichti îge ndJens en •1aarschu en Ja arta al langer voor deze aan •arkel Jke
strUtsvoge JpohtJek.

aar pas 'ladat er bij de IIUJszoe I 'IQ an e s:'lu laores va

Azaha ri videobanden werden gevonden vaarop beeltenissen van Pres1den:
SLsilo Bambang YLdhoyono en vice-pres1der: YLsuf r<a la >verden beschoten
ooor Jl aa '1 angcrs, lijkt d I bes f 'lJ \ arkelijk door e dr '~gen
De Raad an t.Aos !1 r:1geleerde 1 aje.J S Ulama lndon es ia, :tlUI) dte met
regelmaat fatwas -.~ i tvaard g , eeft inmidd e's een comm issie .rges:eld 011 het
fenomee'l error;sr1e anLJ t 1slamit sch perspeet el te nderzoeKen. Ze i s de
HJ7but Tahnr :s enegen ooro1gd
oeze comm;ss1e Voor Indonesische
begrippe1 s d u i€
ondenkbaar

te noe .en . en 'ÓOr de aa'lslage'l a'l 1 ok ober 2005 zelfs

Gevolg
Onda n s de oortdurende ore1Q1rç van :errors 1sche aa 'l slage '1 n 'ldcnes e, IS
Bah 2 met afkeunrg en ongeloof 01 ange'l ooor het g·o:e Indonesische publieK
De react'e van SBY op oe aa s!agen IS ove r net aigeTeen oos,!Je c vargen
Algemene lnlichtmgen'n ve;ligheidsdienst
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I et z ,n speeer ::>poe .é:. cnale ·ele ' s1e p,~.ne~ ,::ee uur ra e aa~.slage~
oro !leerde SBY z,cr als een s1rnp<:.t1 eke le1de· de oe s tLaLe oneer con ro!e
reeft SBY rnaak e r ermee anders dër z1,r. , oorga1gste:r, eh:; ct ct gebr:.JI -. an
de med1a Ir de raanae~ ra de aa".::.la) zv.ol de h: ek op het
artte•ror1s 11ebe1e1d va<1 oe o er eid ec er aan
Veel van deze r tiek heeft be·re k1ng op lle tune 1oneren van de pol.t een de
'11 cht ngenc1ersten d1e oe aarsagen bi Jkoaar net ko:-~den voorkorr'a'l. De
J•tOhJ enae arrestatle 'a'l •.1-:e1:Jer Top 1s, oo na de oooa \an Azahar· ee'l
· ooridurend thema l de '1180 a Te ens wo ra: gespeculeem over de\ raag
.·.aarom SBY gcc'1 ex!r2 e.hgreidsmaatrcgelcn "am n de aanloop naar
er o toner 2005, erwijl er volgers\ eel buitenlandse
'11ic'n11genc e ste, JU IS: teen een er OOGd \·e.l ghe•csr·s co lee..; te 71Jn
Deze pLblle-<e bemoe1en s rnet re fJ'lC :crere a'1 ret e!lighe dsapparaat zoJ
ee1 1 pu!s kunner ge •er aan de doc•voer rg va'l reu •Je
an 1lerronsr1e •Je gev1ng e'l de weerstand ~egen een pre ess1o~at serng e'l
vergrot1ng an een gcccördinccrd e r.oge' jk gecomo.neerd l~lich ' ngenapparaat
~eptember

dnen afne:nen Toch zal de 'OOr11ene ~cename an be 10egdhecer van de ei 1ele
1nlichi1'1Qe d1e1s BI , zoals arres.a 1ebevoegdhe1d, ooralsnog CO""ltrovers ecl
blij e'l
In een de rgelij~ klimaat z1jn SBY s mogeliJkheden voor de mvoenng van een
ste 1ger ant1 erronsmebe'eid aarwen'tJk de rees voor he verw1jt dël nij e ee
aan de e1band van het testen (1 c. de VS' zou lopen I Jkl ., toe'1emende mate
ongegrond. el als b j eerdere aarslagen tn hdoncsic ram de tLitC'1 andse druk
op Jakarta toe , wat ee'alleldde tot steke' ig na onahsme dat gevoed werd door
ce med1a. DaaNan li1kt nu 1n 1eel genngere na e spra~e Het succes van de
dood van Jl-le1der Aza an to:. :aan dal "'c! de lndonc stsche autonte1leî er~s IS
r1et terroris'TlebestnJOing
Kalla heeft reeds voorgesteld oe contra e op pesantren (koran scholen) te
verstev:gen, doo· an alle studerten v•rgera.drukken e r:eroen Di le1 de o
grote protestde'TlOnStra 185, maar he SIQ'l331 dat eNan UIT gaat S EVIdent: de
1- don es1sche o erhe1d erken terrorisme als een b nnenla ds oroo eem. er
doorziet de r:oodzaa a'l r el bespreekbaar "na en eNan .
Verder r:10et gecons;ateerd wo•oen dat et l<1dones1sche leger 1T 1), dat
mede· eran oordeli;kheid ope1s: .en aanz1en van err nsrlebestnjding, het
sys eem an Babinsa in ee'l aan al geo1eder opnieJ· heeft get'T!ple'Tlen eH
De cenmansstruc uLr Bab1rsa, m fei e de laagste sp::>i a" oe :er~1 or rale
beheersladder an T I 'lOudt 111 dat een onaeroffic er wordt tcege :.egd aa'l ee~
dorp en daarrnee de orer en oge'l an T l·o ne p'a e1and s re' r.voenng
ar. d t systeem be:ekent dat T, I ac:!ever n1 crt!nge., verzar1elt, ook oo he
n1 eau an de eige'l dorpsgenoten.
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·ec: ge.OIQ .'d' oe ' ~w·".<= pennt; u 0 ef t :::: ter·or SliSC:l ~ arr :::.n e r
naor:est e, zten ·eet rao cale grceper "98'1 z er genooozaa t eer s;a'ld:):..Jnt rn te
nemer Het rab1ate F·or Per:-.oela rslc::-r rFPI. beruc•: van vege aa'l' al.en op
V este·se hotels, na:::··tclubs, etc) heeft Lrch rara oe erstpe-rooe .r:c eLet •oor oe
iysteke oescrerm t .g van r<e·~.ge bouwen op a\ a. Oo
U- counter JJ,ar Arr. n
·;ond re olrJkbaar oppo:1u n rece'lter Jk 109 een3 e be"adru ·en dat lrdcres e
zetf gee!'i s r Jdloneel ·a'1 cffens e e Jt .aj 1s, .vaa Irak en Afgha .1s:a dét vel
::rjn .
Als

(J

Commentaar Directie lnlichtmgen Buitenland
1'1 toenemende mare emoe1! de lndonestsche o erhe1d z·ct;

~et

religieuze

aargelegert-.eden d1e z1ch fe1teit)k, en tn lndonestë fradt/loneel, bnnen het
dometn ·an de persoonliJke te enss'eer be\ ,nden. Deze bemoe1e'1•S komr voélr.
U•l de d reel ge ·ce/de dreigmg van IS,amlsJ,sch terro•tslen tegen oe (top an1 de
l'1dones1sche reger.ng Van secu/ar sa ·e ts daarom s:eeas ntnde sprake
Dat v1ce-pres1dent Kal/a uoerhaupt o;er retig1e spreekt en zeUs stelt dat
sommtgen de Islam ver"<eero ltjken re tnterore eren, maaht het onderwero
bespreekbaar cnder het pub.te wat een no tte•t ts r .naones1e De
gezeçsgerrouNhe'd d1e de meeste lnoonestërs kenmefkt, zorg: daarbt} voor een
positief effect van derge/iJ e u !spraken van tn leedrijke po'tliCI en andere
gezagsdragers Als ge •alg hter.;an kan een klimaatons aan waarm ansen
ontsraan voor een sre 1ger gnp an de over e·d op ad1calisermg en 1Siam1sUsch
terronsme. Deze kansen zal SBY zich met zatlateï ontgl.ppen H11 zal er echter
voor moeten va en dat electoraal rele an e racttes van hem en ZIJn bele1d
ervreemden in de poging net harde artJterronsmebeletd, zoals e voord btJ zijn
aantreden, daadwerkeltjk van ae grond te tillen. Deze faclies bevtnde'l z1cf me
alleen onder de bevo/kmg maar JUISt ook onoer de lndonestsc e o erhe1d, 1n he
01jzonder de et!tg e1dssec or. d·e tradöoneel mechtspot.t1ek garen spmt btf
spanningen en conlbcten m het land.
De AIVO zal deze on

Bove staande rn

•kkeling rT'et veel rteresse blr ve'l volgen en toe sen

rr~atte

tS ur slUitera bestemd oor de geaaresseerde(n) en mag

·e vorde doorgege •en aan d~raen 20nd • ·oora gaarde radrJc<ke!IJke
•oestemrnng afl ae Al 0
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