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Problem med julfirandet 
Ofta beskrivs Indonesien som en sekulär stat med stor 
tolerans mellan olika religioner. Men om man 
undersöker hur det verkligen ligger till kan man få en 
bild som inte riktigt överensstämmer med vad regimens 
dignitärer säger: kristna kyrkor har bränts ned, guds-
tjänster har störts och det är svårt att få tillstånd för att 
bygga kyrkor. Och i slutet av år 2000 skickades med 
regeringens vetskap beväpnade fundamentalistiska styr-
kor för att eliminera den kristna befolkningen i de 
centrala delarna av Sulawesi och på Moluckerna. Tio-
tusentals människor miste livet och deras hus och 
kyrkor brändes ned. 

För nästan 20 år sedan utfärdade Majelis Ulama 
Islam (MUI - Islamiska prästerskapsrådet) en fatwa om 
att muslimer inte får önska god jul och gott nytt år till 
kristna. Om man är tolerant mot andra religioner ska en 
sådan fatwa inte utfärdas. Nyligen har MUI utfärdat en 
fatwa om att muslimer inte får bära tomteluva på jobbet 
utan det är haram (Allah förbjuder). Vissa lokala parla-
ment har föreslagit lagar om förbud för muslimer att ha 
tomteluva eller andra kristna attribut. Man får inte heller 
glömma bort att firande av jul och nyår i kyrkor bevakas 
av beväpnad polis och militär. 

Kampen om att bli Jakartas guvernör  
Nästa år ska lokalval om provinsguvernör och vice 
guvernör hållas. Indonesiens huvudstad Jakarta har 
provinsstatus och därför är den högsta personens ämbete 
guvernör. Jakartas nuvarande guvernör heter Basuki 
Tjahaja Purnama. Han brukar kallas Ahok. Han är 
kristen och av kinesisk härkomst.   

Kampanjen för att välja Jakartas guvernör har blivit 

mycket hård mot Ahok som kandiderar för att bli om-
vald. Vissa muslimska grupper lanserar kampanjer för 
att man bara ska välja en guvernör och en vice guvernör 
som är muslim. 

När Ahok i sin kampanj besökte en ö norr om 
Jakarta mötte han lokalbefolkningen. I sitt tal sade han 
någonting angående koranens (Al Quran), vers Al 
Maidah 51. Den lyder i översättning: ”För troende är 
varken judar eller kristna dina vänner eller beskyddare. 
De är vänner till och beskyddare av varandra. Vem än 
av er som söker deras vänskap och stöder dem ska bli en 
av dem. Allah styr inte över dem som väljer fel 
väg,” (Al Quran, Beirut, 1980). 

Rykten spreds mycket snabbt om att Ahok hade 
hädat koranen och islam, etc. Hårdföra muslimska orga-
nisationer som FPI - Front Pembela Islam (Den 
muslimska försvarsfronten) och  liknande organisationer 
leder moståndet mot Ahok. De kräver att han måste 
ställas inför rätta och bestraffas hårt. De organiserade 
stora demonstrationer den 4 november, i vilka 50.000 
människor ska ha deltagit. Under parollen ”försvara 
Islam” hölls en demonstration den 2 december. Det sägs 
att 2.000.000 människor deltog. Det var inte bara 
vanliga människor utan också president Jokowi, vice 
president Yusuf Kalla, försvarministern m.fl. De deltog 
tillsammans med den kände FPI-ledare Habib Rizieg. 
Habib deklarerade på ett massmöte att den Islamiska 
staten (ISIS – Daesh) är deras broder. Demonstrationen 
den 2 december går att se på https://
www.youtube.com/watch?v=39AqajXCq5o. 

Den 13 december började rättegången mot Ahok. 
Han är befriad från sin tjänst. När domen fastslås är 
oklart. 

Hendrik Amahorseja 

Indonesien-notiser 
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