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Religiös intolerans i Indonesien
Indonesien är världens fjärde folkrikaste land med cirka
240 miljoner invånare. Omkring 90% av befolkningen
har islam som religion. Under diktatorn Suhartos regeringstid (1966-1998) stiftade man en lag om vilka religioner som skulle vara tillåtna i landet. Då kom man
fram till att bara fem religioner - islam, buddism, hinduism, katolicism och kristendom - skulle accepteras.
Med "kristendom" menar man här protestantismen och
dess olika sekter.

fär ett år senare hölls allmänna demokratiska val. Abdurrahman Wahid (mera känd som Gus Dur) valdes
indirekt till landets president. Under sin korta tid vid
makten ändrade han lagen om tillåtna religioner genom
att officiellt tillåta Kong Fu Chu, som är religionen för
de flesta kineserna i Indonesien. Den grundades i samband med kinesisk immigration för hundratals år sedan.

Mot slutet av 1980-talet uppstod massrörelser som
ordnade demonstrationer och protester mot Suhartos
regim i hela landet. Folket krävde ”reformasi” (reformation). Dessa massaktioner och de svåra
ekonomiska problem Indonesien hade, ledde till att
general Suharto tvingades att avgå som president. Unge-

I sitt anförande i FN:s generalförsamling i septermber
2008 sade Indonesiens utrikesminister Hassan Wirajuda
bland annat att antalet muslimer i världen uppskattas till
1,1 miljarder människor. Han underströk att en reform
av säkerhetsrådet med 15 medlemmar i borde göras.
Rådet behover en annorlunda sammansättning och en
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bredare geografisk fördelning. Enligt honom saknar
rådet demokrati och förmår inte att möta utmaningar på
ett adekvat sätt.

(SBY) som då var politik- och säkerhetsminister samt
den nuvarande ministern utan portfölj, den tidigare
armégeneralen Said Silalahi som då var befälhavare för
Brawijajas armédivision på östra Java (SBY:s stöd till
terrorhandlingar kan man se på:
http://youtube.com/watch?v=5L-9HcTb1es).

Vidare sade han att en riktig demokratisering av
rådet också betyder en rättvis maktfördelning bland dess
medlemmar Följaktligen skulle världens stora civilisationer vara proportionellt representerade. I och med
att det finns 1,1 miljarder muslimer i världen måste de
vara representerade i säkerhetsrådet, om det ska bli
riktigt demokratiskt.

I maj 2005 deltog SBY och vice-president Yusuf
Muhammad Kalla (YMK) i Indonesiens muslimska råds
(MUI) nationella kongress. SBY höll tal på kongressens
öppningsceremoni och YMK på avslutningsceremonin.
Kongressen utfärdade en fatwa (religiös bestämmelse)
till sina muslimska troende att inte hälsa de kristna på
deras religiösa högtidsdagar, såsom jul och nyår.
Kyrkor har inte bränts ned under de senaste åren, men
istället händer det att kyrkor tvångstängs - ofta på västra
Java. Olika metoder användas för att stänga kyrkor, till
exempel genom att lokal befolkning demonstrerar och
kastar sten under gudstjänster.

Demokrati med intolerans
Indonesien nämns ofta i medierna som ett demokratiskt
land, eftersom det sedan 2004 hålls allmänna val vart
femte år och landet har relativ pressfrihet. Men om det
gäller demokrati på grundval av respekt för mänskliga
rättigheter, kan man konstatera att det är inte så demokratiskt, eftersom det till exampel ofta sker attacker mot
kristna minoriteter och deras gudstjänstbyggnader. Dessa handlingar är inte bara begränsade till kristna utan
drabbar också Ahmadiyah, en muslimsk sekt som grundades av Mirza Ghulam Ahmad i Indien. Det sägs att
han 1882 fick sin första uppenbarelse från Gud att
reformera världen.

En av de muslimska organisationer som ofta tar
ledningen i demonstrationer för att stänga kyrkor är
Front Pembela Islam (FPI) - Muslimska försvarsfronten.
Om det finns polisenheter i närheten, gör de ofta ingenting för att förhindra demonstationerna eller för att
upphäva vägblockeringarna, så att de kristna ska kunna
gå till sina söndagsgudstjänster.

Omfattningen av attacker mot kristna kan man se i
följande tabell, som anger antalet kyrkor som bränts
ned, vandaliserats eller tvångsstängts sedan landet proklamerade sin självständighet den 17 augusti 1945.

I områden nära Jakarta där kyrkor tvångstängts har
de kristna för att kunna utföra sina gudstjänster hyrt
lokaler i köpcentrum. Det sägs bland annat vara ett sätt
att undvika störande demonstrationer från
Regering
Period
Förstörda/
muslimska fundamentalister och deras anhängare.
stängda kyrkor
Det finns bestämmelser för att bygga kyrkor. De
kallas ”treministerbestämmelsen" (2004-10-29).
Sukarno
1945-09-17—1967-03-07
2
Bestämmelsen innebär att i områden med en
Suharto
1967-03-08—1998-05-20
456
muslimsk majoritet måste det finnas minst 60
kristna familjer för att få bygga en kyrka eller ha
Habibie
1998-05-21—1999-10-20
156
en kyrka. Om man håller gudstjänst hemma med
sina bekanta eller vänner och släktingar som bor i
Gus Dur
1999-10-21--2001-07-23
232
närheten av ett sådant område riskerar man att
Megawati 2001-07-24—2002-09
39
utsättas för stenkastning mot huset och demonstrationer. Om man inte upphör med hemKälla: Beginilah Kemerdekaan Kita (Är det vår frihet), red: Dr gudstjänsten återstår tvångsvräkning, även om
Med Paul Tahalele & Drs Thomas Santoso, förlag FKK, huset är privat egendom från generation till generation. Det vanliga argumentet mot kristna hemgudstjänster är att de kristna försöker omvända
muslimer till att bli kristna. Ett annat argument är att de
Ett annat exempel är när det skickas beväpnade medkristna sprider hedniska budskap.
lemmar ur olika radikala muslimska grupper, såsom
organisationen Laskar Jihad Sunnah Wal Jamaah under
ledning av Jaffar Umar Thalib (veteran från kriget mot
Sovjets armé i Afganistan), den före detta
armégeneralen Rustam Kastor till östra Indonesien, till
den centrala delen av ön Sulawesi (Indonesia's Dirty
Little Holy War", Time, den 10 december 2001) och till
Moluk-kerna för att kriga mot den kristna befolkningen
1999-2003. De skickades dit under svepskälet att
försvara muslimer mot attacker från kristna.

Den 11 mars 2007 tvingades FPI att stänga den
kristna teologiska högskolan Setia på östra delen av
Jakarta. Den hade 1.200 studenter från olika delar av
landet och hade varit verksam i 17 år. På skolans mur
skrevs graffiti: "Tutup kampus Setia atau mati! Setan
pergilah ke neraka!" ("Stäng collegeområdet eller död!
Satan går till helvetet").
Det sägs att från 2005 till 2009 under Susilo
Bambang Yudhoyonos och Muhammad Yusuf Kallas
regering har 156 kyrkor stängts. Det sker med regimens
kännedom, Den 23 augusti 2005 rapporterade Andreas
A Yewangi, ordförande för Indonesiens Kyrkors

Dessa grupper fick stöd från bland annat personer inom
regeringen och militären. Några av dem är den nuvarande presidenten Susilo Bambang Yudhoyono
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Enhetsorganisation, till presidenten att mellan 2004 och
2005 hade på västra Java, bland annat i städerna
Bandung, Garut och Purwakarta, 23 kyrkor tvingats
stänga. Reaktionen från regeringen verka vara kall.

Enligt Center for Study of Relegion and Culture vid
det nationella muslimska universitetet Syarif Hidaullahs
undersökning, som publiceras i tidskriften Majemuk,
januari-feburai 2008, är 70% av indonesiska muslimer
intoleranta mot andra religioner och grenar som inte
överensstämmer med islam (t ex Ahmadiyah). I intervjun med den muslimske ledaren Abubakar Bayasir som
publicerades i tidskriften National Geography, oktober
2009, sade han bland annat att islam inte är förenligt
med demokrati.

Värt att notera är att förutom de kristna drabbas
också den muslimska sekten Ahmadiyah. Deras
moskéer demoleras, byar attackeras och bränns ner
eftersom det sägs att den här sekten inte är förenlig med
islams värderingar och att det är engelsmännens
skapelse.

Hendrik Amahorseja
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