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Stoppa avrättningar och orättvisa
rättegångar
En grupp asiatiska länder avrättar årligen tusentals människor efter orättvisa
rättegångar, vilket går emot den globala trenden mot dödsstraff, sägerAntiDeath Penalty Asia Network (ADPAN), ett nätverk av organisationer där
Amnesty ingår, i rapporten When justice fails, Thousands executed after unfair
trials.
Fjorton asiatiska länder avrättar tillsammans fler människor än resten av
världen. Rapporten fokuserar på åtta människor som är dömda till dödsstraff i
Kina, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan och Pakistan.
Dessa åtta människor dömdes efter orättvisa rättegångar och i sex av dessa
fall baserades den fällande domen på erkännanden framtvingade genom
tortyr.
- Det bristande rättssystemet i många av dessa länder skapar en situation där
människor avrättas efter uppenbart orättvisa rättegångar där de har haft
knapphändig rättslig hjälp eller helt saknat juridisk rådgivning och kan ha
dömts efter att ha torterats för att erkänna, säger Catherine Baber, biträdande
chef på Amnesty Internationals Asienavdelning.
Taiwan återupptog avrättningar 2010, efter fyra års uppehåll. Detta trots att
de år 2000 deklarerat att de gradvis skulle avskaffa dödsstraffet. Thailand
återupptog avrättningar 2009, trots att de åtagit sig att avskaffa dödsstraffet i
sin aktionsplan för mänskliga rättigheter.
Taiwans justitieminister medgav i januari 2011 att Chiang Kuo-Ching, en
menig i flygvapnet, felaktigt hade avrättats 1997 för ett mord han inte begått.
Myndigheterna erkände i ett uttalande att hans bekännelse hade pressats
fram under tortyr.

- Det är enbart ett avskaffande av dödsstraffet som kan garantera
att ingen oskyldig person avrättas. Myndigheters ursäkter för felaktigt
avrättade kan aldrig bli tillräckligt, säger Hsinyi Lin, chef för Taiwan Alliance
to End the Death Penatlty (TAEPD).
Chiou Ho-shunhar hållits fängslad i 23 år sedan han dömdes till döden för
mord, 1989. Advokater har beskrivit hans fall som "en skamfläck för vårt
lands rättshistoria". Chiou har berättat att han torterades tills han uppgav en
falsk bekännelse. Taiwans högsta domstol erkände att våld hade använts mot
honom, men exkluderade bevis från förhörsfilmen där misshandel kunde
höras. Han förlorade sitt senaste överklagande till högsta domstolen i augusti
2011 och kan avrättas vilken dag som helst.
Under internationell rätt kan dödsstraffet enbart användas för brott som sker
avsiktligt med dödliga konsekvenser och det är förbjudet med obligatoriskt
dödsstraff för vissa brott. Trots det använder en del asiatiska länder
dödsstraff för brott utan dödlig utgång, vilket inkluderar narkotikahandel och
stöld. Malaysia, Pakistan, Singapore och Nordkorea är bland de asiatiska
länder som alltid dömer till dödsstraff för innehav av en viss mängd
narkotika.
I Kinas brottsbalk är 55 brott belagda med dödsstraff, i Pakistan 28 och i
Taiwan 57.
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