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Sharialagar i Aceh bestraffar samkönat
sex
Den 26 september antog FN:s människorättsråd en
resolution som ”välkomnar den positiva utvecklingen
internationellt, regionalt och nationellt i kampen mot
våld och diskriminering baserad på sexuell läggning och
genusidentitet.” Följande dag antog i bjärt kontrast
parlamentet i Aceh en lag som bestraffar analsex mellan
män och ”beröring av kroppsdelar mellan kvinnor för
stimulering” med 100 piskrapp. Lagen ska även gälla
icke-muslimer, d.v.s. cirka 90.000 människor i Aceh.
Människor från andra delar av Indonesien och utlänningar kan också beröras av lagen.

vider på basis av deras sexuella läggning är ett stort
bakslag för jämlikheten i Indonesien” och tillade att
lagen kommer förvärra ”homofobin, fruktan och trakasserierna många i Aceh redan lider av.” Aktivisten Chika
Noyan sade att lagen ”innebär att vi går flera hundra år
tillbaka i tiden.” Lagen måste för att träda i kraft godkännas av inrikesministeriet i Jakarta. Så vitt mig bekant
hade lagen i november inte godkänts.
Konservativa krafter välkomnar den enhälligt
antagna lagen som även innebär att inköp och innehav
av alkohol kan medföra 20 piskrapp. Tidigare innebar
alkoholkonsumtion upp till 40 piskrapp. Det hårdaste
straffet är 200 piskrapp för våldtäkt av barn. Den nya
lagen är en mildare version av den lag som parlamentet i
Aceh antog 2009, eftersom den lagen inkluderade
stening till döds som bestraffning för äktenskapsbrott.
Provinsguvernören drog tillbaka den lagen. Aktivisten
Zulfikar Muhammed uttryckte oro för att polisen i Aceh
ska diskriminera den icke-muslimska minoriteten i
området. Aktivisten Chika Noyan sade: ”Indonesiens
regering hycklar om den antar lagen. Den säger att den
är demokratisk, den har ratificerat så många människorättsavtal – varför ska den då tillåta att Aceh bryter mot
grundläggande mänskliga rättigheter?” Amnesty International kräver att piskrapp, som strider mot internationella lagar mot tortyr och landets konstitution, upphör
i Indonesien. Enligt lagen kan dock piskrapp ersättas av
betalning av rent guld eller fängelsestraff.

I andra delar av Indonesien är samkönat sex fortfarande tillåtet, men de som avviker från den heterosexuella normen kan ändå drabbas. Bara några dagar
tidigare hotade radikala muslimska grupper att attackera
ett vetenskapligt seminarium om sexuell läggning och
genusidentitet i Yogyakarta.
Som framgår av Merdeka nr. 60 (mars 2014) infördes i december 2013 sharialagar i Aceh. Aktivister i
Indonesien hävdar nu att strikta tolkningar av Koranens
lag används för att rättfärdiga våld särskilt riktat mot
samkönat sex. Enligt parlamentsledamoten Ramli Sulaiman, som ledde kommissionen som utarbetade den i
september antagna lagen, hade man studerat implementeringen av sharialagar i länder som Saudiarabien,
Brunei och Jordanien för att lägga fram lagen.
I andra provinser i Indonesien används sharia endast
för civila ändamål som skilsmässa och understöd, men
sedan 2006 har allt fler distrikt utfärdat lokala förordningar baserade på sharia för att reglera sociala beteenden. Enligt demokratiinstitutet Freedom House misslyckas regeringen ofta med att undertrycka dessa förordningar trots att många av dem strider mot konstitutionen. Aktivisten Faisal Riza från Aceh säger att
sharialagarna gör det möjligt för samhället att utan omtanke vidta åtgärder riktade mot människor med avvikande sexuell läggning och genusidentitet. Diskrimineringen ”förvärras” och förstärks av ”brist på utbildning och arbete så vissa människor med avvikande
sexuell läggning prostituerar sig.” Innehav av kondomer
betraktas ofta som bevis för prostitution, något som
lämnar utrymme för missbruk och korruption samtidigt
som det försvårar ansträngningarna att förhindra spridningen av HIV/aids.

Även Human Rights Watch fördömde den nya
sharialagen och krävde att lagen dras tillbaka med
motiveringen att den undertrycker rättigheter och leder
till grym bestraffning. Lagen är ett stort steg tillbaka och
piskrapp borde ha försvunnit under medeltiden.
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samkönat sex blir formellt illegalt i Aceh. Amnesty
International krävde att lagen omedelbart ska dras tillbaka. Richard Bennett, som är ansvarig för Asien och
Stillahavsområdet, sade att ”kriminaliseringen av indi-
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