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Nyheter från Aceh

Spöstraff för alkoholförsäljning i
Aceh

Det var under tortyren efteråt som Lim miste topparna på två fingrar. Han var tvungen att ”bekänna” att
en man vid namn Christian var hans chef. Christian
dömdes till döden år 2008 för att ha importerat psykofarmaka. Han riskerar nu att avrättas av en exekutionspatrull. Den 10 maj berättade Lim för domstolen att han
inte kände Christian när han arresterades. ”Jag har tillbringat 8,5 år i fängelse och har svårt att sova eftersom
jag vet att jag vittnade fel mot Christian.” Så säger Lim
som också dömdes till döden.

Tisdagen den 12 april piskades i centrala Aceh den 60åriga kvinnan Remita Sinaga för brott mot sharialagen
genom att ha lagrat och sålt alkohol. Hon är den första
icke-muslimska kvinna som har bestraffats i Aceh.
Åklagarämbetet hävdade att även en icke-muslim måste
följa lagen. Remita dömdes ursprungligen till 30 piskrapp som sedan sänktes till 28 samtidigt som kvarhållandet i häktet förkortades. Ytterligare fyra personer
blev piskade, varav två personer som hade begått äktenskapsbrott fick 100 piskrapp vardera. Ett par dömdes till
nio piskrapp som därefter sänktes till tre efter att kvarhållandet hade förkortats.

Christian, som sålde importerat vetemjöl, arresterades 2007 utan häktningsorder. Han fick handbojor,
man band för ögonen och slog honom så att han fick
djupa blåmärken på buken och armarna. Christians
advokat säger att han åtalades på falska grunder och att
rättegången var orättvis. Advokaten har begärt en juridisk undersökning av fallet. Han sade: ”Vårt rättsväsende är fortfarande orättvist och korrumperat så vi
borde inte utfärda en dödsdom.”

Den muslimska kriminallagen innehåller förordningar om synder som alkoholdrickande, spel, närhet
mellan ogifta män och kvinnor, utomäktenskapligt sex,
våldtäkt samt anklagelser mot andra om äktenskapsbrott, sodomi och homosexuella samlag. De som bryter
mot förordningarna döms till piskrapp, böter, fängelse
eller får betala skadeersättning. Antalet piskrapp varierar mellan 40 och 200 medan böterna uppgår till mellan
40 och 2.000 gram guld. Lagen gäller både för muslimer
och icke-muslimer som bor i eller besöker Aceh, som är
den enda provins i Indonesien som tillämpar muslimsk
lag.

Från september 2010 till december 2011 övervakade
människorättskommissionen Komnas HAM dödsdömda
fångar runtom i Indonesien. Undersökningen visade att
tortyr ofta hade förekommit. Arresteringar på felaktiga
grunder som i Christians fall förekom. ”Han arresterades felaktigt och torterades. Även Lim torterades.
Dödsstraff kan inte utfärdas i de fall där tortyr ingår i
den legala processen.” Indonesiens biskopskonferens
har krävt att regeringen igen ska undersöka de 300
dödsdomar som man menar utfärdades till följd av
orättvisa rättegångar. Nya avrättningar väntas under maj
månad. Christian säger att hans fru och döttrar aldrig har
slutat lida. Han säger: ”Det är en lögn att Indonesien är
baserat på rättvisa och lagen.” ”Det finns ingen rättvisa i
Indonesien.”

Införandet var kontroversiellt. Vissa menade att
lagen inte skulle gälla icke-muslimer medan andra hävdade att den inte skulle vara diskriminerande utan gälla
för både muslimer och icke-muslimer. Tidigare hade
guvernör Zaini Abdullah efter ett möte med en utländsk
ambassadör i Jakarta sagt att lagen inte skulle gälla för
icke-muslimer. Implementeringen av muslimsk lag är en
följd av Helsingforsavtalet från 2005 för att få slut på
konflikten i Aceh.
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Dödsdömda fångar bekände efter
tortyr

Malaysiern Lim Jit Wee har två stumpar på sin högra
hands fingrar. Enligt honom själv beror det på tortyren
som fick honom att på falska grunder dra in en man som
han aldrig hade träffat i ett brott som kan bestraffas med
döden i Indonesien. År 2007 arbetade han för en annan
malaysisk man när indonesisk polis hittade 12.000
ecstasytabletter i chefens bil. Polisen från den nationella
narkotikamyndigheten frågade honom var fabriken som
tillverkar ecstasy ligger men som chaufför visste han
inte det.
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