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Indonesiens regering sade att den sannolikt kommer av-
visa 75 rekommendationer från FN:s medlemsstater för 
att komma till rätta med människorättsbrotten (MR) i 
landet. Rekommendationerna gällde sådana frågor som 
hot mot lesbiskas, homosexuellas, bisexuellas och trans-
sexuellas (HBTQ) rättigheter, den smädliga blasfemi-
lagen och dödsstraffet. En tjänsteman vid UD förklarade 
att rekommendationerna är ”svåra att acceptera” av skäl 
som inkluderar det vaga och icke definierade begreppet 
”indonesiska förhållanden”. 

Medlemsstater i FN framförde rekommendationerna 
i maj i samband med att Indonesien undergick Universal 
Periodic Review (UPR) som är en internationell gransk-
ning av MR-förhållanden. Irland och Sverige rekom-
menderade att den indonesiska regeringen gör något åt 
diskriminerande HBTQ-lagar. Angola och Spanien 
krävde att dödsstraffet ska avskaffas. USA och Tysk-
land agerade för ett tillbakadragande av blasfemilagen. 
Indonesien måste formellt svara på rekommendationer-
na genom att säga ”accepterar” eller ”noterar” när FN:s 
människorättsråd möts igen i september. ”Noterar” in-
nebär i praktiken ett avvisande. 

Den indonesiska regeringens ovilja att göra något åt 
dessa smädliga lagar visar att den saknar vilja att för-
bättra MR-förhållandena i landet. Det är också en illa-

varslande signal att regeringen inte respekterar HBTQ-
samhällets och religiösa minoriteters rättigheter. Antalet 
incidenter riktade mot HBTQ-samhället har sedan 
januari 2016 ökat till följd av regeringens politik sam-
tidigt som intoleransen mot religiösa minoriteter har 
vuxit. Blasfemilagen har alltmer använts för att förfölja 
och åtala medlemmar av religiösa minoriteter. Döds-
straff har ej tillämpats sedan juli 2016, men avrättningar 
av åtalade narkotikasmugglare är ett kännetecken för 
president Joko ”Jokowi” Widodos politik. Att rege-
ringen åberopar ”indonesiska förhållanden” för att 
avvisa solida rekommendationer från FN:s medlems-
stater syftande till att förbättra MR-läget är ej någon 
tröst för HBTQ-samhället och religiösa minoriteter vars 
rättigheter redan är i fara. 
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