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Måndagen den 13 september 2010 avled Yusuf Sipa-
koly. 55 år gammal. Yusuf greps för att ha hjälpt en 
grupp politiska aktivister som hade vecklat ut Republik 
Maluku Selatans (Republiken Sydmoluckerna) flagga 
under en uppvisning av traditionell krigsdans, när Indo-
nesiens president Susilo Bambang Yudhoyono besökte 
Ambon på den nationella familjedagsceremonin i juni 
2007. 

Flaggan betraktas av folket som Moluckernas själv-
ständighetssymbol. Ofta kallas den för Benang Raja 
(regnbåge). Att inneha flaggan betraktas som förräderi 
mot den indonesiska staten och kan ge flera års fängel-
se. Yusuf Sipakoly deltog inte i krigsdansuppvisningen 
men arresterades på grund av att han hade haft en liten 
regnbågsflagga och dömdes därför till 12 års fängelse. I 
en intervju med den australiska dagstidningen The Age 
två veckor före sin död, berättade han att han hade blivit 
arresterad av den speciella polisenheten Densus 88, som 
bekämpar terrorister. Australien och USA är ansvariga 
för att träna och finansiera enheten. Brutal polisenhet 
Enligt Amnesty International och Human Rights Watch 
är den australiska regeringen medveten om anklagel-
serna för brutalitet och har uttryckt sin oro. Det sägs 
också att tjänstemän vid Australiens ambassad i Jakarta 
har gjort förfrågningar till den indonesiska nationella 
polisen, bland annat vid ett besök för inte länge sedan, i 
vilka anklagelserna riktas mot regeringen och före-
trädare för det civila myndigheterna. Indonesiens riks-
polischef Mos Bambang Hendarso Danuri har avvisat 
förslaget om att den australiska regeringen skulle under-
söka Densus 88. Det finns inga utländska myndigheter 
som kan genomföra någon form av utredning av våra 
tjänstemän sade Bambang till journalister i presidentens 
residens enligt The Jakarta Globe den 14 september i år. 
Hur arresterade behandlas av Densus 88 kan man se på 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=3D2EIhjj3313M—Anti-terror unit deals out own 
terror. 

Yusuf Sikapoly sade att han hade blivit bunden med 
nylonrep. Hans huvud täcktes med en hink och sedan 

slog de över hela hans kropp med träblock. Han häv-
dade att han blev tvingad att dricka varmt vatten blandat 
med karbonpapper. Därför fick han problem med 
njurarna och magkramp. "Jag har inte begått någon 
subversiv handling , aldrig haft en pistol och siktat på 
någon eller något, jag har aldrig begått någon terror-
attack mot staten, jag ville bara bevisa att jag har rätt att 
uttrycka min åsikt". I intervjun sade Yusuf Sipakoly 
också: "Jag tror sanningen säkerligen kommer fram, 
men det går långsamt". Dog efter tortyren   
Yusuf blev allvarligt sjuk efter tortyren under förhören 
och interneringen. Han blev slagen i buken, något som 
kan ha fått hans njurar att brista och orsakat inre 
blödningar i vitala organ. Under tre år fick han inte 
sjukvårdsbehandling sade Semuel Wailaruny, advokat 
från Moluckernas folks försvarsteam, till tidningen The 
Jakarta Globe. Först en vecka före sin död fick Yusuf 
vård på Kuda Mati sjukhus. Han var redan mycket svag, 
ansiktet var redan blått och jag kunde se ljuset i hans 
ögon blekna, sade Samuel. Brutal misshandel drabbar 
inte bara Yusuf Sipakoly utan också 70 andra som tidi-
gare hade dömts och som sade att de hade också be-
handlats brutalt. 

En annan grupp på 12 personer arresterades i sam-
band med att president Susilo Bambang Yudhoyono 
kom till Ambon för att delta i en ceremoni som ord-
nades med anledning av segelbåtstävlingen mellan Dar-
win och Ambon (Banda Sail) den 3 augusti i år. Det 
sägs att under loppet av en vecka var fångarnas ögon 
förbundna, de blev slagna, tvingades sitta i stressande 
ställningar samt tvingade att äta chilipeppar. Yonias 
Syahaya blev därför förlamad från midjan nedåt. 

Chandran Lestyono, talesman för ministeriet för för 
rättsliga och mänskliga rättigheter, som övervakar lan-
dets rättsväsende, sade att på grund av finansiella be-
gränsningar får fångarna otillräcklig medicinsk be-
handling. Enligt honom avsätts endast 1,65 dollar per år 
och fånge för sjukvård. 

Hendrik Amahorseja 

Politiska fångar torteras på Moluckerna 

Detta verk är licensierat under Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 
Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller 
skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation 
kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se. 


