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Mänskliga rättigheter i Indonesien granskning i FN
För 14 år sedan blev Indonesiens diktator Suharto
tvungen att avgå från sin presidentpost på grund av
folkliga protester människor demonstrerade oavbrutet
mot honom över hela landet  Hans avgång väckte förhoppningar om slut på militärens auktoritära regim och

var början på den nya tiden reformasi” eller reformation till demokrati med ny ekonomisk och politisk utveckling som skulle kunna ge bättre levnadsvillkor till
landets befolkning 

människoliv 

Religionsfrihet
Religionsfrihet är ett problem för minoritetsgrupper i
Indonesien kyrkor bränns eller tvingas stänga och
kristna gudstjänster störs  Det senaste exemplet är från
maj månad i år då 17 kyrkor i Aceh tvingades stänga 
Det händer inte bara kristna utan också andra muslimska minoriteter så som Shia och Ahmadiyah  Deras
byar attackeras och moskéer förstörs eller bränns ner
deras medlemmar mördas i dagsljus i närvaro av poliser på platsen de bara tittar på eller om man ringer
om hjälp för att de ska komma för att reda ut saken
kommer för sent 

Sedan dess har några förändringar ägt rum som till

exempel frihet att bilda politiska partier dock inte
kommunistiska eller socialistiska partier fria allmänna val upphävd presscensur  De nya regeringar som
bildats efter Suhartos 32 år vid makten har undertecknat några internationella konventioner 

FN s råd för mänskliga rättigheter

Men att underteckna och ratificera samt att implementera konventioner är två olika saker så har till

exempel Convention against Torture and Other Cruel
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”
ratificerats den 25 oktober 1998. Trots det tillämpas
tortyr och misshandel av Indonesiens militär och polis 
De har tydligt dokumenterats i fallet med arresterade
papuaner som hissade OPM s flagga och molucker
som hissade Republiken Sydmoluckernas flagga  De
blev inte bara arresterade utan också torterade innan
de ställdes inför domstol  Både före domstolsbeslutet
att de är skyldiga till brott utsätts de för misshandel
och i fängelset fortsätter tortyren  Det förekommer att
detta orsakar dödsfall eller livslång invaliditet  Det är
vanligt att dessa anklagade personer får längre fängelsestraff till och med livstid än islamiska fundamentalistiska terrorister som med sina handlingar har tagit

FN s råd för mänskliga rättigheter har en mekanism
”Universal Periodic Review” enligt vilken alla länder
granskas vart fjärde år  Indonesien granskades vid den
13:e sessionen i Genève den 23 och 25 maj i år  Till
granskningen hade flera NGO er och utländska statliga
institutioner publicerat rapporter om förhållandena i
Indonesien  Bland dessa organisationer och statliga institutioner finns Human Rights Watch i New York
Asian Human Rights Watch Amnesty International
och US State Department  Rapporterna tar bland annat
upp Papuafrågan och de är tillgängliga på internet 

Indonesiens representation
Den indonesiska delegation vid granskningen leddes
av doktor Marty Natalegawa som är Indonesiens ut-
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rikesminister I sin förklaring talade Marty bara allmänt om att Indonesien har undertecknat konventioner 
så som Internationella barnkonventionen  och att frågor så som religionsfrihet  gatubarn och utrotning av
fattigdom kräver extra uppmärksamhet samt att de har
åtagit sig att åtgärda dem

etniska minoritet och invandrare
Wong Kai Shing  verkställande direktör för Asian

Human Rights Commission AHRC  konstaterade att
svaren från Indonesiens regering på frågor om brott
mot mänskliga rättigheter som diskuterades under
granskningen var en stor besvikelse  eftersom de ofta
innehöll endast avslag och visade en brist på respekt

för offren och deras rättigheter AHRC s pressmed 

delande den 23 maj har rubriken INDONESIA Government s denial at UN UPR very disappointing”

Några röster från andra
representanter


Ett antal indonesiska NGO er rekommenderar Indonesien att



AHRC s systerorganisation  Asian Legal Resource

Centre ALRC  hade också lämnat in rapporter och
gav rekommendationer om ett antal viktiga frågor om

mänskliga rättigheter  inklusive det brådskande behovet av att kriminalisera tortyr  institutionella reformer
som krävs för att bekämpa straffrihet  bland annat till
det militära rättssystemet  religiös diskriminering och
våld  och situationen för mänskliga rättigheter i de
papuanska provinserna  särskilt kränkningar som ostraffat begås av indonesiska säkerhetsstyrkor

• upphäva hälsovårdsministeriets förordning 1636
om kvinnlig könsstympning och att officiellt
förbjuda bruket av kvinnlig könsstympning 
omskärelse  och andra traditionella metoder
som vållar lidande för kvinnor och flickor
• ratificera den internationella konventionen om
skydd av rättigheterna för alla migrerade

arbetare och deras familjer och ILO s konvention 189 om anständigt arbete för inhemska
arbetare
Komnas-HAM, officiell indonesisk mäniskorättsorganisation  gav två rekommendationer för att ytterligare främja utbildning om mänskliga rättigheter och
utbildning på alla utbildningsnivåer och att stärka
tillgång för personer med funktionsnedsättning till alla
områden  särskilt deras politiska deltagande

Indonesiens utrikesministers
förklaring i Jakarta


Enligt nättidningen Rakyat Merdeka Online” den 30
maj har utrikesminister Marty Natalegawa vid ett möte
med indonesiska parlamentsledamöter angående hans
deltagande i Genève katagoriskt sagt att världen är
stolt över Indonesien 

Vietnam rekommenderade tillhandahållandet av
mer resurser för genomförandet av nationella strategier
och program till förmån för utsatta grupper som barn 

Hendrik Amahorseja
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