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Tidningen Metro publicerade den 11 februari en artikel 
om att kvinnliga gymnasieelever på Java kan tvingas 
genomgå en oskuldtest för att få sina avslutningsbetyg. 

Det är inte första gången sådana test föreslås. Sedan 
Indonesien upprättades har det fundamentalistiska 
muslimska prästerskapet försökt tillämpa sådana test i 
skolorna i områden där de har stort inflytande. För ett år 
sedan föreslogs att det i ett område i södra Sumatras 
skoldistrikt ska utföras oskuldstest på nya kvinnliga 
gymnasielever. Hittills har prästerskapet inte lyckats 
genomföra oskuldstest för unga kvinnliga skolelever 
tack vare protester från både nationella och inter-
nationella mänskliga rättighetsorganisationer. Värt att 
påpeka är dock att testen inte bara riktas mot kvinnliga 
gymnasielever utan att de även tillämpas inom polis-
kåren. 

Ogifta unga kvinnor som vill bli poliser och göra 
sina karriärer inom poliskåren måste klara oskuldstesten 
vid sidan av den vanliga obligatoriska hälsoundersök-
ningen som krävs för att bli antagen till polisutbild-
ningen. 

Oskuldstestet är mera känt som tvåfingertestet. Det 
är nämligen undersökningsläkaren som stoppar in två 
fingrar i kvinnans vagina för att bedöma om mödoms-
hinnan är intakt. Om hon är oskuld får hon delta i 
utbildningen. 

Tvåfingertestet gör att kvinnorna traumatiseras och 
förödmjukas, enligt intervjuer som gjorts av Human 
Rights Watch. Under 2010 meddelade dåvarande chefen 
för polispersonalen, brigadgeneral Sigit Sudarmanto, att 
testen skulle upphöra, men så har ej skett. På rikspolis-

styrelsens webbplats för jobbrekrytering står det: 
"Utöver de medicinska och fysiska testerna, måste 
kvinnor som vill blir poliser också genomgå oskulds-
testet.” 

En blivande polis, som genomgick testet tillsam-
mans med 20 andra kvinnor i staden Pekanbaru på 
Sumatra 2014, berättade: ”Vi blev ombedda att ta av oss 
våra kläder, inklusive våra behåar och trosor. Det var 
förödmjukande. Endast de som hade mens kunde ha på 
sina trosor. Vi ombads att sitta på ett bord för kvinnor 
att föda. En kvinnlig läkare gjorde oskuldtestet ... 
"tvåfingertestet” "… Det var förödmjukande." 

Yefri Heriyani, som är chef för gruppen för kvinnors 
rättigheter, citeras i rapporten som säger att testet har 
gjort många kvinnliga poliser traumatiserade. ”Det 
kommer att påverka deras liv på lång sikt. Många av 
dem får skylla sig själva", sade hon. 

En tidigare polispsykolog, Sri Rumiati, sade att hon 
protesterade mot testet 2010, men hennes kollegor hade 
då svarat: "Vi vill inte att prostituerade blir poliser." En 
polistalesman sade till Fairfax Media att både nya 
manliga och kvinnliga rekryter måste vara ogifta efter-
som de var tvungna att "ändra sin karaktär från civila till 
semi-militära tänkesätt". De kan gifta sig efter att ha 
tjänstgjort i två år. 

Nisha Varia, som hos Human Rights Watch är 
ansvarig för kvinnors rättigheter, sade att den indo-
nesiska polisens användning av oskuldstester är "en 
diskriminerande praxis som skadar och förödmjukar 
kvinnor". 
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