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Indonesien avrättar
narkotikasmugglare
Uppskattningsvis har Indonesien ungefär 256 miljoner
invånare, av vilka enligt myndigheterna i slutet av 2014
5,8 miljoner var narkotikamissbrukare. Det är 1,5 miljoner fler än året innan.

limska rådet (MUI) som är emot dödsstraff.
Bland organisationer som protesterar mot dödsstraff
finns bl.a. de protestantiska och katolska kyrkoråden
(PGI och KWI) samt mänskliga rättighetsorganisationer
såsom Kontras.

Tidningen Tribune News skrev den första december
att Yasonna Laoly, minister för mänskliga rättigheter,
säger att enligt president Joko Widodo har narkotikamissbruket blivit oroande omfattande. Han tillägger
också att presidenten signalerar att vi kommer att agera
bestämt. ”Vår hälsovårdsminister, Badan Narkotika
Nasional (Nationella Narkotikakåren) och polisen har
genomfört en konselj. Vi kommer att agera kraftfullt
mot langare. Det finns åtminstone 68 dödsdömda interner”, säger Yasonna.

Protester mot dödsstraff
Nederländerna och Brasilien har kallat hem sina
ambassadörer i protest mot att deras medborgare avrättats. Australien har inte kallat hem sin ambassadör,
men har föreslagit utväxling av fångar. I Australien sitter ett antal indonesier fängslade som varit involverade i
liknande brott som de som avrättats eller ska avrättas i
Indonesien.

Avrättning av fångar är inget nytt i Indonesien.
Under de föregående regeringarna miste ett stort antal
medborgare sina liv. Särskilt i mitten av 1960-talet
avrättades både politiska fångar, och vanliga människor
som inte var involverade i någon politisk aktivitet.
Antalet offer uppskattas till ungefär två miljoner, kanske
ännu fler.

Nederländerna, Brasilien och Australien har avskaffat dödsstraffet. Nederländerna avskaffade dödsstraffet redan 1870 med undantag för krigstid. Den
senaste avrättningen i Nederländerna ägde rum 1952, då
två nazistkollaboratörer under andra världskriget - Jan
Pieters och Arthur Albrecht - avrättades. Brasilien avskaffade dödsstraffet 1876 med undantag för militärdiktaturen som styrde landet 1964–1985. Australien avskaffade dödsstraffet 1967.

Dödsdömda fångar avrättas
Narkotikasmugglarna som avrättades i ett fängelse på
ön Nusakembangan, som ligger söder om Java, i januari
2015 var: Marco Archer Cardoso Moreira (Brasilen),
Rani Andriani alias Melisa Aprilia (Indonesien), Tran
Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Malawi),
Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou (Nigeria)
och Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias
Tommi Wijaya (Nederländerna). Avrättningarna utfördes av polisens exekutionspluton.

För att uttrycka sin protest mot arkebuseringen av
den brasilianske medborgaren Marco Archer Cardoso
Moreira vägrade president Dilma Rousseff ta emot
Indonesiens nya ambassadör Toto Riyanto den 20
februari. Riyanto fick reda på detta från tjänstemän på
utrikesdepartementet när var på väg till presidentpalatset
och väntade på sin tur att presentera sina rekommendationsbrev till presidenten. Det var inget annat att göra
för Toto Ryanto än att åka tillbaka till Jakarta.

Den 17 januari arresterades nio australiensiska medborgare: Andrew Chan, Si Yi Chen, Michael Czugaj,
Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew
Norman, Scott Rush, Martin Stephens och Myuran
Sukumaran i Denpasar, Bali. Det sägs att de försökte
smuggla in 8,3 kg heroin från Indonesien till Australien.
De överklagade sina domar men två av dem, Andrew
Chan och Myuran Sukumaran, fick nej från domstolen
den 22 januari och befinner sig nu i Nusakembagans
fängelse och i väntan på att bli avrättade.

I sambandet med att Brasiliens president vägrade ta
emot den nya indonesiska ambassadören Toto Royanto
sade Indonesiens president att det är något ovanligt. Han
säger också att han har uppmanats resa hem. När han
tillfrågades av journalister om de diplomatiska förbindelserna ska frysas, svarade Jokowi: ”Vi får se.” Det
finns de som säger att försvarsavtalet mellan Indonesien
och Brasilien angående beställningar av 16 militärflygplan av typen Super Tucano EMB-314 kommer i
fara, därför att hela antalet ska levereras av Brasilien.

Några röster av Indonesiens höga
ämbetsmän för och emot dödsstraff

Dödsdömda indonesier
Enligt The Jakarta Post den 11 mars riskerar 299 i utlandet dömda indonesiska medborgare att bli avrättade,
57% av dem för narkotikabrott. Det bekräftades av utrikesminister Lestari Priansari Marsudi under ett möte
med president Jokowi och några av hans ministrar.

Vicepresident Jusuf Kalla säger att dödsstraff inte är
emot internationell lag. Enligt tidningen Indonesia
Media den 21 februari har Indonesiens militära befälhavare sagt: ”Vägra inte, TNI stöder regeringen när det
gäller att avrätta knarkbossar.” Kort sagt är det svårt att
hitta någon regeringsminister eller medlem av det mus-
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