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Europeiska ledare måste ta upp
människorättsbrott i Indonesien

En 60 år gammal kvinna från Aceh, som var anklagad för att ha sålt alkohol, var omgiven av män i uniform, när hon
piskades framför en folkmassa. Hon bar en vit dräkt och
ansiktet skymdes av en sjal så hon förblev anonym. Det
var inte första gången en kvinna bestraf-fades på detta
grymma och omänskliga sätt. En video från december
2015 visar en yngre muslimsk kvinna som piskas för att
ha närmat sig en man hon inte var gift med. Hon skriker
ut sina kval vid varje piskrapp. Innan det femte
piskrappet skulle ges, står hon inte ut med smärtan och
faller framåt med huvudet först mot mar-ken.

finns mer än 180 dödsdömda människor i Indonesien.

Oroande är fallen med nya samvetsfångar. Tidigare i
april åtalades den politiske aktivisten Steven Itlay för
”uppror” och kan dömas till livstids fängelse. Den förre
läraren och politiske aktivisten från provinsen Maluku
Johan Teterissa sitter fortfarande fängslad åtta år efter
att han arresterades. Hans brott bestod i att ha lett en
fredlig demonstration, utfört en traditionell krigsdans
och vecklat ut Moluckernas förbjudna flagga. Amnesty
International känner till 29 samvetsfångar i Moluckerna
och ytterligare 27 i Papua, där under april fredliga protester har bemötts med arresteringar av polisen i sju
städer. MR-läget i Indonesien har inte förbättrats utan
försämrats. Europeiska ledare måste fråga president
Jokowi om han minns de utfästelser han gjorde för två
år sedan.

President Joko Widodo (”Jokowi”) leder ett land
med mer än 250 miljoner invånare och en ekonomi omfattande nära 900 miljarder dollar som förväntas växa
med drygt fem procent de närmaste fem åren. Besöket i
Europa omfattar Tyskland, Belgien, Storbritannien och
Nederländerna. Dessa länders ledare, som är intresserade av att Indonesiens ekonomi utvecklas, måste också
ta upp människorättsförhållandena med president Jokowi.

Förbundskansler Angela Merkel vädjade till president Jokowi att avskaffa dödsstraffet, varvid han svarade att Indonesien nu befinner sig i ett kritiskt skede av
kriget mot narkotikan. ”Mellan 30 och personer dör
dagligen i Indonesien p.g.a. narkotika.” ”Vi genomför
försiktigt de legala processerna i dödsdomar och vi garanterar också att de åtalades alla rättigheter tillgodoses
(under den legala processen).”

Utfästelser har inte uppfyllts

När han valdes 2014, gjorde Jokowi flera utspel om
mänskliga rättigheter (MR) som väckte förhoppningar
om förändringar. Det gällde begångna MR-brott, skydd
för religionsfrihet, bekämpande av intolerans, implementering av reformer av polisväsendet, försvar av
kvinnors rättigheter och skydd för landets ursprungsfolk. Amnesty International har noterat försämringar på
de flesta av dessa områden och (icke specificerade)
andra.
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Förra året blev antalet länder som har avskaffat
dödsstraffet en majoritet, men i Indonesien avrättades
14 personer. Bara några veckor efter sitt tillträde svek
presidenten sina utfästelser om att de dödsdömda skulle
beviljas amnesti. Tidigare i april förklarade justitiekanslern att ytterligare tio personer planeras avrättas.
President Jokowi är medveten om dödsstraffets orättvisa: när indoneser har dömts till döden i Saudiarabien
och Malaysia, har regeringen erbjudit de dödsdömda sitt
stöd. Däremot har han insisterat på att dödsstraff i Indonesien ska verka avskräckande, men det finns inga
trovärdiga bevis som stöder den uppfattningen. I vissa
fall har dödsdomarna varit en följd av bristfälliga rättegångar. Amnesty International uppskattar att det nu
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