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     A República da Indonésia é um país composto por centenas de ilhas que formam o maior
arquipélago do mundo, localizado entre o sudeste asiático e a Austrália. Como se trata de uma
república, tanto seu poder legislativo quanto o presidente, são eleitos pelo voto popular, na época
com cerca de 190 milhões de habitantes. Sua independência foi conquistada logo após a Segunda
Guerra Mundial, depois de três séculos e meio sendo uma colônia holandesa, já que seu território
causa grande atração em vista da variedade de recursos naturais, assim, foi acumulando ao longo
dos anos imigrantes de diversas origens, etnias, culturas e religiões, formando uma população
diversificada. No ano de 1965, com o pretexto de deter um suposto avanço comunista, a Indonésia
sofreu um golpe de Estado do general Suharto, apoiado pelos Estados Unidos, instaurando assim
uma ditadura de caráter agressivo, militarista e altamente repressivo. E foi nessa conjuntura,
com um governo autoritário e violento, que a Indonésia defendeu seus interesses na Conferência
de Viena de 1993.

Panorama histórico dos Direitos Humanos na Indonésia

       O país, que se trata do quarto mais populoso do mundo, é duramente criticado pela Amnistia
Internacional e pela Human Rights Watch por infringir frequentemente os direitos humanos. São
feitas alegações de tortura e maus-tratos de detentos pelas forças de segurança, ao mesmo passo
em que não há um mecanismo eficaz e imparcial que possa lidar com as acusações de violação
dos direitos fundamentais cometida pelo próprio país. Por outro lado, com ideologias, cultura e
visão de mundo diferentes dos preceitos defendidos pelas ONGs em questão e pela maioria dos
países ocidentais, a Indonésia, por sua vez, utiliza de castigos corporais, açoitamento,
apedrejamento e pena de morte, assegurados por lei, alegando que se trata de uma conduta
justificável para manter a ordem e uma boa conduta de seus cidadãos, além de ser omissa no
combate de mutilação genital feminina de crianças, da opressão violenta e fatal de minorias e da
desigualdade de gênero. 
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Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos (1993)

      A Indonésia, como um país asiático, seguiu os preceitos propostos pelos países líderes da
Reunião Preparatória Asiática, que deu ênfase nas particularidades nacionais e regionais e suas
diversas bagagens históricas, culturais e religiosas, além de, assim como os países latino-
americanos e caribenhos, ressaltar o combate contra a pobreza, a importância do debate sobre o
desenvolvimento nacional, ressaltando o desenvolvimento econômico. O grupo asiático, de
modo geral, acredita que seja essencial destacar a diversidade cultural, havendo a necessidade de
uma visão “holística e integrada” dos direitos humanos, ou seja, sendo fundamental a análise do
contexto por inteiro, levando em conta questões culturais e de costumes locais que o país se
insere. Assim, para a Indonésia apenas compreendendo as particularidades culturais pode se
aplicar os princípios para a promoção dos direitos humanos.


