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Historiskt beslut om sannings– och 
försoningskommission 

Parlamentet i Aceh beslöt den 27 december 2013 att 
upprätta en sannings- och försoningskommission. Be-
slutet föregicks av åtta års kampanj från människo-
rättsorganisationer. Under kampen för ett fritt Aceh 
1976-2005 beräknas 10.000-30.000 människor ha 
dödats. I Helsingsforsavtalet, som avslutade konflikten, 
fanns bildandet av en sannings- och försoningskom-
mission med. Amnesty International välkomnade be-
slutet och uppmanade regeringarna i Aceh och Indo-
nesien att agera så att kommissionen upprättas. Kritik 
riktades dock mot beslutet att alla ledamöter måste kun-
na läsa koranen. 

Gabriel Jonsson  

Källa: E-nytt Amnesty, 6/2 2013. 

Sharialagar 

Acehs provinsregering och lagstiftande församling har 
antagit lagen Qanun Jinayat (lag för beteende) som 
tvingar varje muslim och icke-muslim att följa den mus-
limska legala koden sharia. Aceh är därmed den enda 
provins i Indonesien som tillämpar sharialagar. Enligt 
rådsmedlemmen Abdullah Saleh, ”tvingar qanun alla i 
Aceh att utan undantag följa sharia”. Den lagstiftande 
församlingen antog lagen den 13 december 2013 var-
efter den undertecknades av guvernören Zaini Abdullah. 
Lagen var en revidering av 2009 års Qanun Jinayat som 
införde bestraffning genom stening till döds. 

Efter protester från människorättsaktivister vägrade 
den tidigare administrationen ledd av guvernör Irwandi 
Yusuf att införa Qanun Jinayat. Abdullah Saleh säger att 
enligt den nya lagen ska alla som bryter mot sharia 
ställas inför rätta enligt muslimsk lag oavsett deras 
religion, men icke-muslimer som bryter mot brotts-
balken kan få välja mellan en shariadomstol och en 
vanlig domstol. Andra typer av brott som t.ex. att dricka 
alkohol, att inte bära sjal och att ha åtsittande byxor 
kommer att behandlas av shariadomstolar. Straffet kan 

bli sex-nio piskrapp. Den 5 februari stoppade polisen 
motorcyklister, men lät två icke-muslimska kvinnor åka 
vidare efter att ha rekommenderat dem att sätta på sig 
sjalar. Muslimska och icke-muslimska män med kort-
byxor ombads att bara gå ut i långbyxor. 

Lagarna gäller även militärer så länge det inte är 
militärdomstolar som sköter överträdelser av sharia-
lagar. Enligt Abdullah Saleh var antagandet av Qanun 
Jinayat baserat på rättvisa, eftersom muslimer skulle 
känna sig orättvist behandlade om icke-muslimer skulle 
dömas enligt andra principer. Många människor protes-
terade dock emot att sharialagarna ska gälla även icke-
muslimer. 

Huvudpunkterna i Qanun Jinayat är: 

1 Shariamyndigheterna har rätt att arrestera 
misstänkta förbrytare. 

2 Myndigheterna har rätt att internera en förbrytare 
i uppemot 30 dagar före rättegång och kan 
förlänga perioden med ytterligare 30 dagar. 

3 En förbrytare har rätt till advokat. 

4 Icke-muslimska och militära förbrytare ska 
dömas i en shariadomstol om en förbrytelse 
regleras av brottsbalken eller av militär 
lagstiftning. 

5 Även om shariadomstolen benådar en åtalad, ska 
han eller hon undergå rehabilitering. 

6 Bara en överklagan får lämnas in till 
shariadomstolen. 

7 Brottstiden omfattar maximalt 40 månader i 
fängelse. 

8 Maximalt 40 piskrapp får utdelas.  

9 Böter får maximalt uppgå till 800 gram guld. 

Gabriel Jonsson 

Källor: Hotli Simanjuntak, ”Aceh Mulls Sharia for Non-
Muslims”, The Jakarta Post, 2014-02-06 

 Hotli Simanjuntak och Ina Parlina, ”Aceh fully 
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