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Amnesty International krävde i samband med att 
Indonesien just hade återvalts som medlem i FN:s 
människorättsråd för tredje gången att landet avskaffar 
lagar i Aceh som tillåter spöstraff som bestraffning, 
eftersom det strider mot internationell människorättslag. 
Amnestys ansvarige för Asien och Stilla havet Sam 
Zarifi sade: ”Offren för spöstraff får utstå smärta, 
fruktan och förnedring. Spöstraff kan orsaka långvariga 
eller permanenta skador.” 

Spöstraff tillämpas på grund av införandet av 
sharialagar i Aceh och utförs som bestraffning för brott 
mot vissa förordningar, däribland att begå äktenskaps-
brott, att dricka alkohol, att vuxna ogifta par träffas i 
smyg och för att äta och dricka samt sälja livsmedel 
under dygnets ljusa timmar under Ramadan. Amnesty 
rapporterade att fram till den 12 maj i år hade 21 
personer piskats offentligt i Aceh. De fick sex piskrapp 
vardera medan hundratals åskådare såg på. Under 2010 
rapporteras minst 16 kvinnor och män ha blivit piskade. 

Dessutom sade Sam Zarifi: ”Indonesiens regering 
måste agera för att stoppa denna form av bestraffning, 
som utgör grym, omänsklig eller förnedrande behand-
ling och ofta är tortyr.” Ordföranden för Indonesiens 
nationella människorättskommission Ifdhal Kasim dela-
de Amnestys uppfattning och sade att regionala lagar 
borde motsvara de nationella. ”Spöstraff strider mot 
våra lagar. Kriminallagarna gäller i hela landet och vi 
accepterar inte kroppsaga.” Han tillade att spöstraff 
strider mot FN-konventionen mot tortyr som Indonesien 
ratificerade 1998. Imam Suja menade dock att spöstraff 
inte är ett människorättsbrott eftersom sharialagen till-
låter det. ”Religionen är en regel och mänskliga rättig-
heter bara inkräktar på den.” 

Gabriel Jonsson 

Källa: RI [Republiken Indonesien] faces int,l pressure to 
repeal canning in Aceh, The Jakarta Post 23/5 2011. 

Krav på att avskaffa spöstraff i Aceh 
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