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FN:s människorätts- (MR) kommissarie Zeid Ra’ad Al 
Hussein besökte den 5-7 februari Indonesien. Under en 
presskonferens sade han: ”Det finns några mörka moln 
på horisonten, men jag känner mig uppmuntrad av ett 
positivt momentum och hoppas att sunt förnuft samt det 
indonesiska folkets starka tradition av tolerans kommer 
råda över populism och politisk opportunism.” Under 
besöket träffade han i Jakarta president Joko Widodo 
och höll samtal med höga tjänstemän, Indonesiens MR-
institutioner och representanter för civilsamhället som 
arbetar med MR-frågor samt religiösa ledare. Zeid 
Ra’ad Al Hussein deltog också i Jakarta Conversation 
som är en regional MR-konferens för att högtidlighålla 
70-årsminnet av den universella MR-deklarationen 
antagen av FN den 10 december 1948 och 25-årsdagen 
av Wien-deklarationen antagen vid världskonferensen 
om mänskliga rättigheter. Den bekräftar tillsammans 
med det samtidigt antagna handlingsprogrammet att det 
är det internationella samfundets uppgift att skydda 
rättigheterna. 

Under presskonferensen prisade han Indonesiens 
MR-arbete och sade att han har tagit del av mångas 
åsikter. Till dessa hör offer för övergrepp i Papua 2004, 
Yogyakarta 1998 och i samband med våldsvågen 1965. 
Indonesien har sedan 1998 klarat övergången till 
demokrati och har haft stark ekonomisk tillväxt. Landet 
har inkluderat de uthålliga utvecklingsmålen i den 
nationella MR-planen. MR-institutionerna Komnas 
Ham och Komnas Perempuan har fått ökat handlings-
utrymme. Det vore betydelsefullt om parlamentet godtar 
lagförslagen om ursprungsfolks rättigheter och skydd 
för offer för sexuellt och genusbaserat våld. 

Den ekonomiska utvecklingen har ej kommit alla till 
del och allvarlig undernäring har rapporterats från 
Papuas högland. Många människor måste kämpa mot 
fattigdom och sjukdomar som skulle kunna förhindras. 
Civilsamhällets representanter har berättat att gruvdrift 
och skogsbruk har lett till övergrepp mot bönder, arbetar 

och ursprungsfolk. Sådana projekt brukar genomföras 
utan att kontakter har tagits med lokalbefolkningen. 
Följderna är övertagande av mark, miljöförstörelse samt 
vattenföroreningar och därav följande hälsorisker. 
Företagens exploatering av naturresurser får inte inne-
bära att folkets rättigheter kränks. 

Regeringen måste försvara MR-försvarare så att de 
inte bestraffas för att de utnyttjar sin rätt till 
yttrandefrihet och fredlig organisation. Rapporterna om 
MR-brott i Papua är oroande. Arbetet för att garantera 
mänskliga rättigheter för hela befolkningen måste gå 
vidare. Det är oroväckande att blasfemilagen har an-
vänts för att åtala medlemmar av minoritetsreligioner. 
Diskrimineringen baserad på religiös tro, hudfärg och 
sexuell läggning måste upphöra.  

Mänsklig värdighet måste även upprätthållas i be-
kämpningen av narkotikabrott. Att skjuta ihjäl drog-
handlare löser inte problemet. Alla har rätt till en rättvis 
rättegång. Regeringen måste upphöra att döma drog-
handlare till döden: dödsstraff fungerar ej som 
avskräckningsmedel. Regeringen måste ta ansvar för 
begångna MR-brott, däribland våldet 1965 som krävde 
minst en halv miljon människoliv. Dessa människor 
hade anklagats för att vara kommunister. Komnas Ham 
har lyft fram nio fall av allvarliga MR-brott utförda 
mellan 1965 och 2003 som måste bli uppklarade. Riks-
åklagaren måste se till att de ansvariga ställs inför rätta. 
Under året vore det önskvärt att Indonesien vidtar 
åtgärder för att stärka folkets rättigheter. Regeringen 
inbjöd Zeid Ra’ad Al Hussein att besöka Papua. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Watch Indonesia!, ”UN Human Rights Chief 
ends visit to Indonesia - Full statement,” 7 
februari, http://www.ohchr.org/EN/
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