
RESUM EXECUTIU 

‘’Blasfèmia!’’ Política i Religió a la República d’Indonèsia 

 

L’any 2017, Basuki Tjahaja Purnama, (conegut com Ahok) es presentava a la reelecció del 

càrrec de governador de Jakarta. Representava a una doble minoria al país, ja que era 

d’ascendència xinesa i religió cristiana en el país amb el major nombre de musulmans del món. 

Era un fet inusual que una persona amb les seves característiques arribés a tal posició. 

Destacava també per les polítiques reformistes que havia estat realitzant, generant tant suport, 

com crispació en diversos sectors de la població.  

Durant unes declaracions durant la precampanya, va dir que “alguns ciutadans no votarien per 

ell, perquè estaven sent enganyats per aquells que utilitzen la Carta d’Al-Maidah  vers 51, amb 

la intenció que els ciutadans no votin per un líder no-musulmà”. 

Aquestes declaracions van crear un ampli debat mediàtic i polític, derivant en protestes populars 

a Jakarta, i desembocant en una acusació, judici i posterior condemna per blasfèmia.  

El seu cas ha generat un tens debat en la societat indonèsia, on s’ha qüestionat el funcionament 

de les institucions del país. Tant mitjans de comunicació com acadèmics han posat en entredit 

les declaracions d’Ahok i la realitat del sistema pluriconfessional en el que s’organitza l’Estat.  

El debat sobre la relació entre els grups etno-religiosos minoritaris i la majoria musulmana s’ha 

intensificat. D’altra banda, amb posterioritat a la condemna d’Ahok, el nombre de denuncies per 

blasfèmia s’ha multiplicat per un efecte crida.  

 

Per tal d’abordar la relació entre el sistema polític i religiós d’Indonèsia, s’ha realitzat un 

mètode d’investigació fonamentat en l’anàlisi qualitatiu. Està basat en el treball de camp, la 

recopilació d’informació sobre el terreny, entrevistes en profunditat a actors rellevants del món 

acadèmic i religiós i una anàlisi del discurs de diversos partits polítics indonesis durant la 

polèmica d’Ahok. S’ha escollit una pregunta inicial o hipòtesi centrada en l’estudi de cas: 

És la sentència condemnatòria d’Ahok per blasfèmia una vulneració de la llibertat religiosa en 

un Estat que es declara pluriconfessional,  la filosofia del qual es “la unitat en la diversitat” 

(Bhinneka tunggal ika)? 

El marc teòric en el que s’encabeix aquesta recerca és ‘el mite’ de la secularització (Griera, 

2014) i una comprensió de l’Islam polític (Montenegro, 2004), posant de manifest que el 

paradigma de la secularització de la societat no es podria aplicar a països com la República 

d’Indonèsia, on la religió encara té, a dia d’avui, un paper central en el desenvolupament de la 

vida. 

 

De l’anàlisi de les entrevistes en profunditat es pot extreure que els entrevistats, tot i pertànyer a 

diverses branques de les Ciències Socials, comparteixen una opinió similar en que la condemna 

d’Ahok ve donada per aquells actors polítics que han volgut instrumentalitzar la religió per 

acabar amb un rival polític, provocant així una violació de la llibertat religiosa del país. 

L’augment del nombre de casos de blasfèmia s'ha produït en un context de pietat creixent en la 

societat indonèsia.  

Al mateix temps, els grups conservadors musulmans no poden organitzar-se com una força 

política coherent, i des de la política,  aprofiten aquesta oportunitat per mobilitzar la població 



per tal de donar suport als seus interessos polítics. Utilitzar la llei de la blasfèmia és una de les 

estratègies que fan servir.  

Per tant, l’Islam manté el mateix rol polític que ja tenia en temps de Sukarno: ser el pèndul que 

permet els equilibris de poder entre les forces dominants. 

El cas d’Ahok ha afectat les llibertats religioses al país i ha posat de manifest que, com a mínim 

en aquest cas, hi ha hagut una instrumentalització de la religió amb finalitats polítiques. La 

pluralitat del país s`ha vist qüestionada: govern, partits polítics, organitzacions religioses i 

societat civil s’han posicionat en la judicialització de l’exgovernador de Jakarta. 

La República d’Indonèsia, es troba immersa en un paradoxa: per una banda s’està gestant un 

procés de sacralització, doncs el pes de les organitzacions islàmiques en les institucions es cada 

cop més gran i monopolista i per l’altre, el pluralisme religiós indonesi ha donat pas a una 

‘puixança religiosa’ que podria estar produint un gir cap al fonamentalisme. 

El problema està en fins a quin punt hi ha una frontera que separi política i religió. No és la 

religió una forma primigènia de política? 


