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INFORMAÇÕES                                                POR CDH 2018  

O País 

A República da Indonésia é um país do sudeste asiático, mas com 
algumas partes de seu território localizada na Oceania. É o maior 
arquipélago do mundo e conta com mais de 17 mil ilhas que têm 
como forma de governo uma república presidencial. Com uma área 
total de 1,904,569 km², é o 14° maior país em termos terrestres e o 7° 
maior do mundo quando se pensa em terra e água. Possui uma 
população de mais de 258 milhões de pessoas de etnias diversificadas 
e religião predominantemente muçulmana. Tem um PIB de 2,554 
trilhões de dólares e um IDH de 0,689, considerado de nível mediano. 
A Indonésia tem a maior economia do sudeste asiático. No entanto, 
continua a lutar contra a pobreza e o desemprego, infraestruturas 
inadequadas, corrupção, um ambiente regulador complexo e 
distribuição desigual de recursos entre as suas regiões. O país 
participa de algumas organizações internacionais como a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(UNCTAD), Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura (UNESCO), Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização Mundial do 
Comércio (OMC). 

A Mutilação Genital Feminina 

No país, quase metade das meninas - cerca de 49% - de idade entre 
0-11 anos passaram pela mutilação genital feminina e destas, 79% 
passaram pelo procedimento antes dos seis meses de idade. Várias 
formas de MGF são praticadas em diferentes partes da Indonésia. O 
tipo I (comumente referido como clitoridectomia) e procedimentos 
menos invasivos (tipo IV) são as duas formas mais praticadas no país. 
Em 2006, o Ministério da Saúde emitiu uma carta circular proibindo a 
circuncisão feminina por profissionais médicos. Uma nota contra a 
proibição emitida pelo Conselho Indonésio Ulema (MUI), dois anos 
depois, recomenda que muçulmanas passem pela MGF, uma vez que 
é considerada uma regra e símbolo do Islã. De acordo com esta, a 
prática deve ser feita eliminando a membrana que cobre o clitóris, 
mas que não deve envolver cortes, feridas ou danos ao clitóris por 
incisão ou excisão. De acordo com o regulamento do Ministério da 
Saúde (1636/2010), o procedimento deve ser feito apenas por 
médicos licenciados e enfermeiras (preferencialmente mulheres). 
Todo hospital, clínicas de maternidade continuou realizando a 
circuncisão feminina, alegando que era considerada mais segura e 
mais higiénica se fosse realizada por pessoal médico treinado. A 
Comissão das Mulheres e o Comitê Sobre os Direitos da Criança tem 

mais higiénica se fosse realizada por pessoal médico 
treinado. A Comissão das Mulheres e o Comitê Sobre os 
Direitos da Criança tem se mostrado contra este 
regulamento, que foi revogado em fevereiro de 2014. 
Apesar do fato de que 1636/2010 não é mais válido, não 
há sanções para os indivíduos que continuam a conduzir a 
MGF. 

Direitos Humanos  

Os problemas de direitos humanos mais significantes são 
a falta de ação policial, abuso de detentos e prisioneiros, 
péssimas condições carcerárias, proteções insuficientes 
para minorias religiosas e sociais, tráfico de pessoas e 
trabalho infantil. Apesar das altas taxas de prisões, a 
corrupção continua a ser um problema. A impunidade por 
violações graves dos direitos humanos permanecem 
sendo uma preocupação. O governo não conduziu 
investigações públicas e transparentes sobre algumas 
alegações de assassinatos injustificados, tortura e abuso 
por parte das forças de segurança. Elementos dentro do 
governo aplicaram leis de traição, blasfêmia, difamação e 
decência para limitar a liberdade de expressão. Houve um 
aumento notável na retórica contra pessoas lésbicas, 
gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais (LGBTI). 

 

 

 



 

 


