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MALDIVERNA: Massarrestering av
oppositionella
De senaste veckorna har läget för de mänskliga rättigheterna allvarligt
försämrats i Maldiverna. Minst 110 oppositionella har gripits, många av dem
har misshandlats i häkte, de har inte fått tillgång till juridiska ombud eller
kontakt med anhöriga och möjligheten till nödvändig medicinsk vård är
kraftigt inskränkt. Flertalet av dem som gripits sitter kvar i fängelse utan åtal,
några har släppts men hotats med att de kan gripas igen. Minst 22 personer
har släppts i väntan på rättegång. De har, efter grundlösa anklagelser, åtalats
för brott som de påstås ha begått vid tidigare tillfällen. Arresteringsvågen
satte igång efter anklagelser från regeringen om att oppositionen planerade
en kupp. Det är inte första gången som regeringen i Maldiverna använder
sådana anklagelser i sina försök att tysta oppositionen och stoppa fredliga
protester. Inte heller denna gång finns det några oberoende uppgifter som
bekräftar regeringens anklagelser om ett kuppförsök. Amnesty befarar att det
tidigare mönstret upprepar sig och att regeringskritiker även denna gång
kommer att dömas till fängelsestraff i inkorrekta rättegångar enbart på grund
av att de har använt sin grundläggande rätt till yttrande -och mötesfrihet.
Enligt juridiska bedömare är rättssystemet i Maldiverna mycket bristfälligt
och möjligheten att de åtalade ska få en korrekt rättegång är liten. Förtrycket
i Maldiverna har pågått under många år. De senaste åren har dock människor
försökt uttrycka sina protester vid offentliga möten och fredliga
demonstrationer, men myndigheterna har slagit till mot demonstranterna och
massarresteringar förekom flera gånger under 2005 och nu under november
månad. Den senaste arresteringsvågen ledde till att oppositionen ställde in
en demonstration som var planerad till den 10 november. Ett dussintal av
dem som har gripits under november månad har misshandlats svårt av
polisen. En man tvingades springa med händerna i handbojor, han snubblade
och skadade sig allvarligt i fallet, men fick inte någon läkarvård på två veckor.
Vid ett annat tillfälle stoppades en båt med 45 passagerare, varav de flesta
var på väg till ön Malé där demonstrationen skulle hållas den 10 november.

Ett militärfartyg tvingade båten att ankra i närheten av en obebodd ö. Efter
åtta timmar utan mat eller vatten fördes passagerarna i handbojor och utan
flytvästar till fångön Dhoonidhoo. Förhållanden på Doonidhoo är mycket
svåra och omänskliga. Fångarna hålls i isoleringsceller med väldigt dålig
ventilation. På grund av översvämningar har avloppssystemet gått sönder
vilket leder till vidrig stank i cellerna. Några av cellerna är dessutom
fönsterlösa vilket gör att det inte går att skilja dag från natt. Amnesty
uppmanar regeringen att upphöra med godtyckliga fängslanden, tortyr och
misshandel samt att släppa samtliga fångar som har fängslats för att de vill
delta i den planerade demonstrationen den 10 november eller på annat sätt
varit involverade i fredliga protester. Amnesty uppmanar även regeringen att
tillsätta en opartisk utredning av anklagelserna om tortyr och misshandel.
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Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar
för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja
kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar
och makthavare runt om i världen.
Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de
nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

