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Amerikanska Human Rights Watch har i World Report 

2012 skrivit ett kapitel om Indonesien. Landet har under 
de senaste 13 åren blivit betydligt mer demokratiskt och 
har ett starkt civilsamhälle och en fri press. Många höga 
tjänstemän är dock ovilliga att vidta åtgärder för att 
säkerhetsstyrkorna ska följa internationell människo-
rätts-(MR)lagstiftning och för att dem som är ansvariga 
för MR-brott ska ställas inför rätta. Under 2011 tilltog 
det religiösa våldet, i synnerhet mot kristna och 
Ahmadiyah. Gruppen betraktar sig som muslimsk men 
vissa muslimer anser att den är kättersk. Våld präglade 
fortsatt situationen i Västpapua och Papua och få polis-
undersökningar ledde till att de ansvariga ställdes inför 
rätta. 

Yttrandefrihet 

Trots pressfriheten, fortsätter myndigheterna att under-
trycka aktivister som väcker kontroversiella frågor. Mer 
än 100 människor från Moluckerna och Papua fängsla-
des för att fredligt ha framfört sina politiska åsikter, 
hållit demonstrationer och rest separatistflaggor. Lan-
dets kriminallagstiftning förbjuder medvetet förtal av 
offentliga tjänstemän och avsiktlig publicering av utta-
landen som skadar en annan människas anseende. I juli 
avslog Högsta domstolen på grundval av åtalspunkten 
om förtal via internet en överklagan av Prita Mulyasari 
som via e-post hade framfört klagomål till sina vänner 
över att hon hade fått dålig medicinsk behandling. Även 
om domstolen frikände henne i ett relaterat civilmål, 
fick hon en villkorlig dom på sex månader. 

Straffriheten består 

Straffriheten för den indonesiska militären är ett all-
varligt problem. Det finns ingen civil jurisdiktion över 
soldater som gör sig skyldiga till allvarliga MR-brott. 
Militära rättegångar hålls sällan och när de hålls saknar 
de transparens och de utdömda straffen motsvarar ofta 
inte de begångna brotten. I januari åtalade en militär-
domstol i Japyapura i Papua tre soldater från bataljon 
753 och dömde dem till mellan åtta och tolv månaders 
fängelse. Även om det fanns bevis på video att sex 
soldater hade brutalt torterat två papuaner, ställdes bara 
tre av dem inför rätta och då på basis av smärre discip-
linbrott snarare än tortyr. Soldaterna har inte avskedats. 

I augusti åtalade militärdomstolen i Jayapura tre 
soldater ur samma bataljon för en incident i vilken 
soldater sköt ihjäl pastor Kinderman Gire, eftersom han 
ansågs vara separatist. Även denna gång åtalade dom-
stolen dem bara för att ”ha brutit mot order” och dömde 
dem till sex, sju och femton månader i fängelse. 

Religionsfrihet  

Militanta islamister mobiliserade folkmassor för att 
attackera religiösa minoriteter. Endast ett fåtal av förö-
varna dömdes till kortvariga fängelsestraff. Antalet 

religiösa attacker var fram till oktober 184, mot 216 
under hela 2010. I februari attackerade mer än 1,600 
militanta islamister ett hus i västra Java, varvid tre män 
tillhörande Ahmadiyah dödades och fem skadades svårt. 
I juli dömdes tolv män till mellan tre och sex månader 
långa fängelsestraff för att ha stört den allmänna ord-
ningen, provokationer och angrepp, men inte för mord. I 
augusti dömdes en av medlemmarna i Ahmadiyah, som 
hade skadats svårt i attacken, till sex månaders fängelse 
för angrepp och för att ha brutit mot polisens order. 

I februari attackerade islamister tre kyrkor i centrala 
Java efter att distriktsdomstolen hade åtalat den kontro-
versielle prästen Antonius Bawareng för blasfemi. Han 
fick det maximala straffet fem år, men islamisterna ville 
att han skulle avrättas. Senare åtalades åtta av de inblan-
dade i attackerna och dömdes till straff på mellan fem 
månader och ett år. I april attackerade en muslimsk 
självmordsbombare en polismoské i västra Java, varvid 
han själv dog och minst 28 personer skadades. I septem-
ber attackerade en annan muslimsk självmordsbombare 
en kyrka i centrala Java. Mannen dog och 14 kyrko-
besökare skadades. Flera ministrar fortsatte att rätt-
färdiga restriktioner av religionsfriheten i den allmänna 
ordningens namn. 

Papua/Västpapua och Aceh 

Militärens interna dokument, som offentliggjordes i 
augusti, klargjorde hur den indonesiska militären över-
vakar fredliga aktivister, politiker och präster i området. 
Fredliga politiska protester jämställs med kriminella 
handlingar. Tillträdet till Papua var fortsatt hårt kontrol-
lerat. I incidenter som inträffade i juli-augusti dödades 
minst 17 personer. I oktober tog säkerhetsstyrkorna till 
övervåld när de arresterade mer än 300 papuaner som 
deltog i en kongress som hölls i tre dagar. Minst tre 
dödades och mer än 90 skadades. Sex papuanska ledare 
åtalades för landsförräderi. 

Acehs provinsregering fortsatte att tillämpa en 
repressiv klädkod, som diskriminerar kvinnor, och en 
anständighetslag som förbjuder umgänge mellan ogifta 
män och kvinnor på ”isolerade” platser. Lagarna imple-
menteras av en på Sharia-lagar baserad polisstyrka som 
trakasserar, skrämmer och godtyckligt arresterar barn, 
kvinnor och män. I april blev två par offentligt piskade 
för att ha brutit mot anständighetslagen. 

Migrantarbetare och barnarbete 

Migrantarbetare skymfas när de rekryteras för utlands-
arbetare inom Indonesien och under arbetet utomlands. I 
juni avrättades en 54-årig kvinna i Saudiarabien. Hon 
hade dömts för att ha mördat sin saudiske arbetsgivare 
och hävdade att denne hade smädat henne. Hundra-
tusentals indonesiska flickor arbetar som hembiträden 
inom landet. Många har långa arbetsdagar, inga lediga 
dagar och får inte lämna hemmen där de arbetar. Den 
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inhemska lagstiftningen exkluderar hembiträden från de 
rättigheter som den övriga arbetskraften åtnjuter. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Human Rights Watch World Report 2012: Indo-
nesia, 22/1 2012. 
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