
Den danske prisbelønnede
dokumentarfilm ’The Act
of Killing’ siver ud til et
stadig større publikum 
i Indonesien og skaber
debat i et land, som nogle
mener kun på overfladen
er et demokrati. For man
kan ikke bygge et samfund
og en fremtid op på løgne
om fortiden.
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D er kom en e-mail fra en ung stu-
derende i det centrale Java. 

Han havde set ’The Act of Kil-
ling’ ved en forevisning på universitetet
og var blevet dybt berørt af den danskpro-
ducerede og oscarnominerede film, hvor
en lille flok mordere, der deltog i masse-
drabet på op mod en million indonesere i
1965-66, genopfører deres egne forbrydel-
ser som en grotesk blanding af Bollywo-
od-musical og actiondrama. 

Nu bad han om en
dvd-kopi, han kunne ta-
ge med hjem til sin
landsby og vise dér, for i
landsbyen var der en
massegrav, hvor ofre for
massakrerne i 1965 lå
begravet.

»Han har nu vist fil-
men for pårørende og efterladte – ikke ba-
re i sin egen landsby, men i otte landsbyer
i alt«, fortæller den anonyme indonesiske
med-nstruktør af ’The Act of Killing’, som
vi møder i hovedstaden, Jakarta. Vi kalder
ham NN.

»Den studerende fortæller, at familier-
ne oplever en kæmpe lettelse, når de ser
filmen. De behøver ikke længere føle
skyld og skam over, at deres pårørende
blev dræbt, for de havde ikke gjort noget
forkert«.

Selv om ’The Act of Killing’ ikke løb med
en Oscar, har den vundet stribevis af pri-
ser for sin bizarre og urovækkende frem-
stilling af et folkemord, der i dagens Indo-
nesien stadig hyldes som en helteger-
ning, der reddede landet fra kommunis-
men. 

»Men det er ikke bare en udenlandsk
film om Indonesien. Det er lige så meget
en indonesisk film, der ser på historien
med indonesiske øjne, og hvor sproget og
næsten alle de medvirkende er indonese-
re«, fortæller NN.

Han selv og de øvrige 60 lokale medvir-
kende i filmen optræder uden egne nav-
ne på rulleteksterne. Det er svært at vide,
hvad der kan ske. Måske ingenting, må-
ske det værst tænkelige. 

Officielt er Indonesien et demokrati,
endda et af verdens største, og så sent
som i denne uge gennemførte landet et
forholdsvis fredeligt parlamentsvalg,
hvor 186 millioner vælgere kunne stem-
me. Men militæret spiller stadig en magt-
fuld rolle, og mange magtfulde politikere
er nært forbundet med de samme autori-
tære kræfter, der stod bag massedrabene
dengang.

»Demokratiet er en iscenesat forestil-
ling, ligesom drabene i ’The Act of Killing’
er iscenesatte. Det er et stort show, der gi-
ver folk en illusion om, at de kan få indfly-
delse ved at afgive deres stemme. Bag ved
dette store maskineri er alt det samme
som før«, siger NN.

Hverken forbudt eller tilladt
Formelt set er ’The Act of Killing’ ikke for-
budt i Indonesien. Men den er heller ikke
tilladt. For holdet bag filmen har ikke ind-
leveret den til den indonesiske filmcen-
sur, af frygt for at den enten forbydes eller
censureres, ved at vigtige scener klippes
fra.

Filmcensuren har netop forbudt Holly-
wood-blockbusteren ’Noah’ af religiøse
grunde. Kriterierne virker tilfældige. 

»Og hvis filmen først er forbudt, kunne
folk blive straffet alene for at se den i de-
res hjem, ligesom YouTube-linket, hvor
man kan downloade den, ville blive blo-
keret«, fortæller Andreas Harsono fra den
indonesiske afdeling af Human Rights

Watch, som mener, at producenterne har
valgt en klog strategi.

»Filmen bliver set af stadig flere menne-
sker. Den bliver vist på skoler, universite-
ter og ved private screeninger med 10 el-
ler 20 deltagere – og antallet af hits på in-
ternettet vokser støt«, siger han.

Filmen er blevet vist over 150 gange for
publikummer på op til 500 personer ad

gangen på de stør-
re universiteter, på
gymnasier og ved
andre private eller
åbne forevisnin-
ger. Der skrives om
den i indonesiske
aviser og studen-
terblade, og den
diskuteres og om-
tales blandt kunst-
nere og intellektu-

elle. Cirka 3.000 dvd-kopier er uddelt kvit
og frit til interesserede, som får at vide, at
de er velkomne til at kopiere den og give
den videre. Den er også, stik mod sædvan-
lige copyrightregler, frit tilgængelig på
YouTube.

Fra studentermiljøer og intellektuelle
kredse siver den ud til fagforeninger og
landarbejderorganisationer. Hver fore-
stilling åbner øjne og skaber kontrovers.

Var tæt på at kaste op 
23-årige Syahar Banu læser filosofi og reli-
gion på et privat universitet i Jakarta. Gen-
nem hele sin opvækst og skolegang har
hun lært, at militæret i 1965-66 frelste In-
donesien fra kommunisterne. Sandhe-
den er nærmere, at militæret brugte et
fejlslagent kup som påskud for at foreta-
ge en blodig udrensning af politiske
modstandere og uskyldige, der tilfældigt
kom i vejen.

Hendes egen bedstefar var i hæren og
har fortalt mange drabelige historier om,
hvordan han bekæmpede de røde fjen-
der. 

»Da jeg så filmen første gang, måtte jeg
lukke øjnene flere steder. Jeg blev dybt
chokeret og var tæt på at kaste op«, fortæl-
ler den spinkle tørklædedækkede unge
pige.

»Jeg anede ikke noget om, at de dræbte

kommunister på den måde. Det er en me-
get vigtig film for mig og andre unge
mennesker. Vores lærere har anbefalet
den, og jeg tror, at alle mine medstude-
rende har hørt om dem. Alle, der er bare
en smule optaget af samfundsforhold og
menneskerettigheder, har set den«, siger
hun.

Mener du, at Indonesien har demokrati i
dag?

»Nej. Jeg kan ganske vist tale frit, jeg kan
gå på Twitter og internettet, men folk ude
på landet får al deres viden fra tv. De er
flertallet, og det bekymrer mig. Der er en
tidligere general, Prabowo Subianto, som
har været med til at kidnappe studeren-
de, som nu stiller op til præsidentvalget.
Folk kender hans generalieblad, og allige-
vel stemmer de på ham. Og jeg tænker ba-
re på, at hvis han vinder, vil folk som mig
så blive kidnappet«, spørger hun.

Syahars familie er shiamuslimer og har
som andre religiøse mindretal mærket
forfølgelsens skygger. Trods en bedstefar i
hæren blev hendes mor i 1984 fængslet og
anklaget for shiaislamisk aktivitet. Tre

måneder i fængsel nedbrød hende, så
hun fik stress og depression og endte på
en psykiatrisk afdeling.

»Og regeringen har aldrig sagt und-
skyld. Så jeg er stadig bange for, at de ge-
neraler, der er imod menneskerettighe-
der, vil vinde valget – det bekymrer mig«,
siger hun.

Voldens blodige cyklus 
Ifølge Human Rights Watchs Andreas
Harsono er der grund til bekymring. Shia-
og ahmadiyyamuslimer såvel som krist-
ne forfølges af militser fra det sunnimus-
limske flertal, som har regeringens dis-
krete opbakning. Forfølgelserne udarter
jævnligt i vold, hvor landsbyer brændes af
og mennesker fordrives.

»Indonesien lever fra massedrab til
massedrab, og 1965-66 var alle masse-
drabs moder«, siger han om dengang, da
mellem en halv og en hel million blev
dræbt.

Men volden stoppede ikke her. I årenes
løb har militær og militser myrdet løs på
det kinesiske mindretal, på Papua, i Østti-
mor, i Aceh-provinsen, Madura-øen, Mo-
lukkerne og Poso, opregner han. De dræb-
te tælles fra tusinder til hundredtusinder.

»Og det fortsætter. Så sent som i sidste
uge blev der dræbt mennesker på Papua.
Vi lever i en permanent tilstand af frygt. I
dag er det islamistiske grupper og milit-
ser med skjult opbakning fra regeringen,
som spreder frygt. Så enten fortsætter vi
med denne cyklus af vold, hvor der hele ti-
den bliver dræbt et par tusind her, et par
tusind der et eller andet sted i landet, eller
også er det nu, at vi skal tage opgøret med
straffriheden«, siger han.

’The Act of Killing’ har, siger Andreas
Harsono, punkteret voldens trykkedel og
lukket et pust damp ud. Den har brudt
den officielle tavshed om myrderierne.
Den åbner øjnene på en ny generation,
som er opvokset med de officielle skole-
bøger og propagandafilm.

Rapport samler støv 
I de seneste to år er der taget små skridt til
at få sandheden frem.

I juli 2012 fremlagde Indonesiens men-
neskerettighedskommission en rapport

på 800 sider, som dokumenterer masse-
drabene i 1965-66. Hundredvis af vidner
fortæller om massedrab, tortur og vold-
tægter. Rapporten er fyldt med navne, ste-
der og datoer. Flere hundrede individuel-
le sager er klar til at komme for retten. 

Men foreløbig samler rapporten støv,
mens den venter på, at regeringen beslut-
ter, hvordan den vil reagere. Retsopgøret
er et kapløb mod tiden. Det er snart et
halvt århundrede siden, myrderierne
fandt sted, og Anwar Congo og de andre
gerningsmænd fra ’The Act of Killing’ er
ældre mænd, mens mange andre af de an-
svarlige er døde. Også de overlevende ofre
og vidner bliver færre for hvert år, der går.
Om ti år er det formentlig for sent.

Også derfor er ’The Act of Killing’ så vig-
tig, mener den anonyme medinstruktør
af filmen.

»Alle de overlevende ofre siger: »Magt-
haverne venter bare på, at vi dør, så histo-
rien går i graven med os. ’The Act of Kil-
ling’ bevarer vore minder«. Den registre-
rer, hvad der skete, så alle i Indonesien,
der interesserer sig for menneskerettig-
heder, har adgang til historien«.

I de otte landsbyer på det centrale Java,
hvor en ung studerende har afspillet fil-
men for efterladte familier, skete der no-
get ved afslutningen af ramadanen, hvor
det er sædvane at besøge sine afdøde på
den lokale begravelsesplads.

»For første gang siden 1965 gjorde fami-
lierne rent rundt om gravstederne og be-
søgte dem åbenlyst. Det er for mig en stør-
re effekt og et vigtigere udsagn end alle
mediehistorier tilsammen. De kender
sandheden nu. De frygter ikke mere, de
skammer sig ikke længere«, siger han.
dorrit.saietz@pol.dk

indonesien

Det iscenesatte demokrati
KUNSTEN AT DRÆBE. I filmen
’The Act of Killing’ iscenesætter
militsmedlemmer, der deltog i 
massakrerne i 1965-66, deres egen 
version af myrderierne. Begivenhederne
er stadig tabu i Indonesien efter 15 år
med formelt demokrati – og så længe
tavsheden vinder, er demokratiet kun en
iscenesættelse, mener den indonesiske 
medinstruktør af filmen. Foto fra filmen
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Jeg anede ikke,
at de dræbte
kommunister
på den måde
Syahar Banu,
studerende

q INDONESIEN 
q HISTORIE

’The Act of Killing’ af Joshua 
Oppenheimer handler om det 
massedrab, der i 1965-66 kostede
op mod en million mennesker 
livet og banede vejen for general 
Suhartos magtovertagelse i 1968. 
Tredive år senere blev Suharto
tvunget fra magten efter en folkelig
opstand, der i 1999 officielt bragte
demokratiet tilbage. Der har dog
aldrig været et egentligt opgør 
med diktaturet, og militæret er 
fortsat magtfuldt.
Onsdag afholdt Indonesien
parlamentsvalg for fjerde gang siden
Suhartos fald, og til juli er der valg
til præsidentposten. Økonomisk 
går det godt, men landet plages af
korruption og etniske og religiøse
spændinger.


