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Human Rights Watch skriver i en 50-sidig rapport "Torterad start: Polisvåld och begynnande straffrihet i Östtimor" att den östtimoresiska regeringen skyndsamt måste ta itu med polisens tortyr och dåliga be-handling av gripna innan det blir utbrett. Rapporten publicerades den 20 april ( h t t p : / / h r w . o r g / r e p o r t s / 2 0 0 6 /easttimor0406/). Mekanismer för att ut-kräva ansvar måste förstärkas kraftigt för att hindra en nedstigning i en avgrund av straffrihet för tjänstemän som begår över-grepp. Rapporten grundar sig på dussintals intervjuer med vittnen till och offer för polisövergrepp i Östtimor. Den dokumenterar överdrivet våld vid arresteringar, tortyr och dålig behandling av gripna av den nationella polisen, PNTL. Åtskilliga måste tas in på sjukhus på grund av de allvarliga skador de fått. "Vi var chockade över att råka på så många tro-värdiga redovisningar av tortyr och allvarlig misshandel av poliser", sade Brad Adam, Human Rights Watchs Asienchef. "Östtimor fick sin självständighet delvis genom Indonesiens fruktansvärda handlingar här. Nu säger en del människor att den nya polisstyrkan inte är 

bättre än den gamla och det borde oroa regeringen." En ung man berättade om sitt gripande i en by nära staden Maliana: "Jag arresterades av PNTL och placerades i en cell 2 dagar och nätter. Jag torterades hela tiden, blev besprutad med pepparsprej, slagen och dränkt med vatten. De hotade mig oavbrutet, sade att 'om du motsätter dig polisen, så vet du konsekvenserna'. Tre poliser kom in i cellen, låste dörren, tog av sig sina jackor och slog mig sedan. De var alla från polisen i Maliana. De var nattvakterna och hade PNTL-uniformer. Första natten slog de mig vid ett-tiden, den andra natten runt tre. Olika personer de bägge nätterna, men bägge gångerna slog de mig." Polisövergrepp hanteras inte heller riktigt av polisen och andra statliga organ. Polisens interna enhet Professional Ethics and Deontology Unit, PEDU, tar ofta inte fallen på allvar, undersöker inte klagomålen och straffar inte de skyldiga. Oberoende organ är ineffektiva och har otillräckliga resurser och dåligt politiskt stöd för att lyckas. Det var inte förrän den 10 december 2003 som PNTL, Policia Nacional de Timor-Leste, tog över ansvaret i Dili, varmed de hade fått ansvaret för det dagliga polisarbetet i hela landet. Tommy Pollák 
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