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Med plan 040906 från det indonesiska flygbolaget Garuda från Jakarta med destination Amsterdam flög människorättsakivisten Munir Said Talib till Holland för att studera på universitetet i Utrecht. Han är mest känd under namnet Munir. För sitt arbete fick han olika ut-märkelser som bl.a. det svenska världsberömda priset Right Livelihood Award (alternativa Nobelpriset) i Stockholm år 2000. Mellan Jakarta och Amsterdam mellanlandade pla-net i Singapore. Några timmar efter att planet hade lämnat Singapore meddelade han i ett SMS till sin fru Suciwati att hans mat var förgiftad. Innan planet lan-dade på Amsterdams flygplats var Munir redan död. Arsenikförgiftad Obduktionen av hans kropp gjordes av The Nederland's Forensic Institute i Amsterdam. Resultatet var att man hittade 460 mg osmält arsenik i Munirs mage. Det är beviset för att han blev arsenikförgiftad. Det sägs att redan 200 mg arsenik är livshotande för en människa. Genom de indonesiska myndigheternas under-sökning av Munirs död fann man piloten Pollycarpus Budihari Priyanto som inte var i tjänst, men befann sig på planet mellan Jakarta och Singapore. Pollycarpus 
dömdes av domstolen i Jakarta till 14 års fängelse utan att man fick veta om det verkligen var han som för-giftade Munir eller vem det var som gav uppdraget till honom att mörda Munir. Frun missnöjd med domen Munirs fru Suciwati var inte nöjd med domen. Hon sade att 14 års fängelse inte är tillräckligt och försökte på olika sätt reda ut vad som verkligen hade hänt. Hon åkte till USA och mötte kongressledamöter och besökte ock-så FN. Det sägs att USA kan skicka sin FBI-personal och att FN är berett att skicka anställda för att hjälpa de indonesiska polismyndigheterna att få klarhet i detta fall. Från indonesiska myndigheter kom olika signaler om ovilja att ta itu med frågan. Vissa röster säger att man inte vill att utomstående ska blanda sig i landets inre angelägenheter. I mitten av oktober förklarade det indonesiska utrikesdepartementet att hittills hade inget undersökningsteam från FN:s kommission för mänsk-liga rättigheter besökt Indonesien för att undersöka Mu-nirs död. Därför ser det ut som vi aldrig kommer att få veta vem som mördade Munir. Hendrik Amahorseja 

Vem mördade Munir? 
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