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Dyster Amnestyrapport om Indonesien

Enligt Amnestyrapporten Flawed Justice nekas dödsdömda fångar i Indonesien rutinmässigt tillgång till
advokat och tvingas till ”bekännelser” genom svår misshandel. Utländska medborgare som har dömts till döden
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ställs inför ett rättsystem som de knappast förstår. Under
president Joko ”Jokowi” Widodo, som tillträdde i oktober 2014, har regeringen parodierat folkrätten genom att
under 2015 genomföra 14 avrättningar. Som en jäm-
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förelse avrättades 1999-2014 sammanlagt 27 personer.
Enligt Josef Benedict, kampanjansvarig vid Amnesty
International Sydostasien, har rättegångarna varit
mycket bristfälliga. Han menar att myndigheterna omedelbart måste se över alla dödsstraff med syfte att omvandla dem. Av de i år 14 avrättade människorna var 12
personer utländska medborgare dömda för narkotikabrott.

rapporten granskade fallen fick fångarna träffa en domare omedelbart efter att de hade gripits. Detta strider mot
internationell rätt. De flesta fick vänta flera månader.

Utöver de under 2015 avrättade 12 utländska medborgarna var minst 35 andra utlänningar dödsdömda. De
dödsdömda utlänningarnas rättigheter kränks ofta. De
nekas tillgång till tolkning eller översättning under och
innan rättegången, de tvingas underteckna dokument
som de inte förstår och de förvägras tillgång till konsulära tjänster.

Amnesty har utrett 12 fall av dödsdömda fångar som
påvisat stora brister i rättssystemet. I hälften av fallen
hävdar de dödsdömda fångarna att de har tvingats ”erkänna” sina brott – bl.a. genom att ha slagits brutalt av
polisen i häktet. Många uppger att de har blivit torterade
eller misshandlade, men myndigheterna har aldrig följt
upp anklagelserna med utredningar. Zulfiqar Ali från
Pakistan säger att polisen höll honom i ett hus under tre
dagar efter gripandet. Han blev slagen, sparkad och fick
utstå dödshot tills han slutligen skrev under ett ”erkännande.” Till följd av den svåra misshandeln tvingades
han operera njurarna och buken. Även om han under
rättegången berättade om tortyren tillät domaren att
hans ”erkännande” användes som bevis. Ingen oberoende undersökning gjordes av hans anklagelser.

På grund av de allvarliga bristerna i rättssystemet
uppmanar Amnesty myndigheterna att omedelbart upprätta ett oberoende organ som granskar alla dödsdomar i
syfte att omvandla dödsstraffen. Strafflagstiftningen
måste reformeras för att anpassa den till internationell
standard och alla fångars rätt till en rättvis rättegång
måste respekteras. Innan Jokowi tillträdde hade han
lovat att förbättra människorättssituationen i Indonesien,
men de genomförda avrättningarna visar att löftena är
ihåliga. Enligt siffror från The Law and Human Rights
Ministry den 30 april 2015 väntade minst 121 personer
på att bli avrättade. Av dessa var 54 personer dömda för
drogrelaterade brott, två för terroristanklagelser och 65
för mord.

Även om indonesisk och internationell lagstiftning
garanterar tillgång till advokat, nekas dödsdömda fångar
rutinmässigt tillgång till advokat. Kvaliteten hos de
juridiska representanter som tilldelas de som åtalas för
narkotikabrott uppvisar stora brister. Inte i något av de i
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