
O País 
 
A Indonésia ou República da Indonésia é um país situado 
entre o Sudeste Asiático e a Austrália, cuja capital é Jacarta. 
É o maior arquipelágo do mundo, constituído pelas ilhas de 
Sonda e a metade ocidental de Nova Guiné. Possui uma 
população de aproximadamente 257,6 milhões de 
habitantes, e o regime é constitucionalista democrático; 
seu PIB é de 861,9 bilhões,  e sua economia está voltada 
principalmente para o setor de indústrias, seguido pelo 
setor de serviços e pela agricultura. A maior parte da 
população é muçulmana, seguida pelos protestantes e 
católicos, além de diversos outros. O país faz parte das 
Nações Unidas (ONU), da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), da Organização Mundial do Comércio (OMC), da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), e vários 
outros. 
 
O CDH e o Estado 
 
A Indonésia é marcada por grande violência e discriminação 
de minorias religiosas. O Estado censura manifestantes, em 
detrimento do direito à liberdade de expressão garantido 
pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além 
disso, abusos de poder por autoridades do país são 
deixadas impunes pelo governo. Leis restritivas 
muçulmanas foram extentendidas pelo estatuto indonésio 
à toda população, criminalizando os homossexuais, o 
consumo de álcool e todas as relações sexuais fora do 
casamento. O país usa de centros de detenção precários 
para refugiados, que ainda sofrem maus tratos. 

 

 

 

 

 

Práticas Tradicionais que ferem os direitos das crianças 
 

A circuncisão feminina é comum em alguns grupos étnicos 
no país, que defende a prática por se tratar de uma 
manifestação cultural. O país tem se empenhado 
veementemente para ampliar o acesso das meninas à 
educação, e tem obtido resultados positivos. Entretanto, os 
números de casamento infantil na Indonésia são bastante 
elevados. O trabalho infantil é também muito comum no 
país, bem como os casos de abusos sexuais contra crianças, 
principalmente nas áreas rurais da Indonésia. 
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