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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2769/10
van Michael Cashman (S&D), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Sirpa 
Pietikäinen (PPE) en Marije Cornelissen (Verts/ALE)
aan de Commissie

Betreft: Actie van de Commissie met betrekking tot straatgeweld in Soerabaja, Indonesië

De Internationale vereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en interseksuelen 
(ILGA) wilde van 26 tot en met 28 maart 2010 haar vierde regionale conferentie voor Azië houden in 
Soerabaja, Indonesië.

Honderdvijftig internationale, nationale en lokale ingeschrevenen uit 12 verschillende Aziatische 
landen konden niet aan de conferentie deelnemen doordat georganiseerde groepen – voornamelijk 
bestaand uit gewelddadige activisten uit religieuze organisaties – de organisatie van het evenement 
verstoorden in het hotel waar het werd gehouden. Tegen de deelnemers werden bedreigingen geuit 
en in ten minste twee gevallen werd geweld gebruikt, en de conferentie moest worden afgeblazen.

De Indonesische politie keek toe, maar leek niet bij machte en niet bereid om de agressieve menigte 
te stoppen. Niet alleen hielp de politie de conferentiedeelnemers niet, maar zij bleef ook in gebreke bij 
het beschermen van hun vrijheid van meningsuiting en vergadering en deed er erg weinig aan om te 
verhinderen dat de fundamentalisten de conferentiedeelnemers en hotelmedewerkers bedreigden.

– Gaat de Commissie in het licht van de universaliteit en de ondeelbaarheid van de 
mensenrechten, en de hieruit voortvloeiende noodzaak krachtig te reageren op deze 
zorgwekkende ontwikkelingen, officieel bij de Indonesische autoriteiten, in zowel Brussel als 
Jakarta, aan de bel trekken om te wijzen op die universaliteit en ondeelbaarheid van de 
mensenrechten en de verplichting om deze voor iedereen te verdedigen – ook voor lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transseksuele burgers en internationale gasten?

– Zal de Commissie dit evenement formeel onder de aandacht brengen van de Indonesische 
autoriteiten tijdens hun volgende bilaterale overleg in het kader van de onlangs getekende 
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Indonesië, met name de 
component die betrekking heeft op de mensenrechten en de democratie?

– Zal de Commissie er bij de oprichting van haar Europese dienst voor extern optreden voor 
zorgen dat haar toekomstige diplomatieke dienst lokale mensenrechtenverdedigers op 
soortgelijke evenementen onverwijld zal steunen?


