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I tidigare nummer har jag skrivit om att införandet av 
sharialagar i Aceh, som bl.a. föreskriver heltäckande 
klädsel för kvinnor, väckt kritik både inom och utanför 
området. I en artikel från mars framkommer att uppfatt-
ningarna i Aceh är delade. Människor har börjat samtala 
om grannarnas klädsel i stället för politiska och ekono-
miska frågor. Vissa uppger att de känner sig obekväma 
med att andra bryr sig om deras klädsel. Under 2014 
noterades 1,817 fall av brott mot sharialagarna, varav 
1,236 involverade kvinnor. Indonesiens nationella kom-
mitté mot kvinnovåld har upprepade gånger lyft fram 
”diskriminerande” aspekter av sharialagarna utan att det 
har gett några resultat. Våld mot kvinnor - särskilt inom 
hemmet - har ökat. 

Enligt en artikel skriven i maj anser många kvinnliga 
aktivister i Aceh att de senaste sharialagarna, som för-
bjuder män och kvinnor att åka tillsammans på motor-
cykel och efter kön särskiljer skolbarn i gymnasiesko-
lor i den fattiga norra delen av området, är onödiga. En 
aktivist menar att uppdelningen i skolan, som är ny för 
Aceh, bara beror på manliga idéer. Uppdelningen är 

ingen garanti för en kvalitetshöjning av undervisningen 
som många inte har råd att betala. Ordföranden för ett 
muslimskt konsultativt råd i norra Aceh försvarade för-
budet mot att åka motorcykel tillsammans eftersom rela-
tionerna mellan unga människor i området avviker från 
islams läror, men andra såg förbudet som en begräns-
ning för kvinnor. 

Gabriel Jonsson 
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