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SAUDIARABIEN: Människorättsläget
värre på grund av anti-terroråtgärder
Myndigheterna i Saudiarabien utför kontinuerliga övergrepp mot mänskliga
rättigheter under täckmanteln att motarbeta terrorism, säger Amnesty i en ny
omfattande rapport som publiceras idag. Tusentals har gripits och kvarhållits
i hemlighet och andra har dödats i tysthet. Hundratals fler står inför hemliga
och summariska rättegångar och Amnesty befarar att de riskerar att avrättas.
Många rapporteras ha blivit utsatta för tortyr i syfte att tvinga fram
erkännanden eller som bestraffning efter fällande dom.
Så sent som den 8 juli tillkännagav justitiedepartementet att 330 personer
hade åtalats för terroristbrott med påföljder alltifrån böter till
dödsstraff. Personernas namn eller detaljerna kring anklagelserna
avslöjades inte, vilket tyder på en fortsatt sekretess kring
rättsprocessen.
- De här lagstridiga anti-terroraktiviteterna har gjort ett redan
förskräckligt människorättsläge ännu värre, säger Malcolm Smart, chef för
Amnestys Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.
Av de tusentals som hålls fängslade av myndigheterna är några
samvetsfångar, som drabbats för deras fredliga kritik mot regeringens
politik. Majoriteten är misstänkta anhängare till islamistiska grupper
eller grupper som motsätter sig den saudiarabiska regeringens täta band
till USA och andra västländer. De har utfört ett antal angrepp mot
västerlänningar och andra och kallas officiellt "vilseledda". Andra som
finns bland de fängslade är personer som tvingats återvända från Irak,
Pakistan, Yemen och andra länder.
- Misshandeln äger rum bakom en mur av sekretess. Fångarna hålls utan
någon aning om vad som kommer att hända med dem, säger Malcolm Smart.

De
flesta hålls helt isolerade från omvärlden i flera år utan rättegång och
de nekas tillgång till advokat och domstol för att få lagligheten av
frihetsberövandet prövat.
Anti-terroråtgärderna antagna av regeringen sedan attackerna mot USA den
11 september 2001 har förvärrat Saudiarabiens långa historia av brott mot
mänskliga rättigheter. Godtyckliga gripanden och förlängda
frihetsberövanden utan rättegång och utan tillgång till advokater har
länge varit ett rättighetsproblem i Saudiarabien. Men antalet personer som
fängslats godtyckligt har ökat från hundratals till tusentals sedan 2001.
Inrikesministern rapporterade i juli 2007 om att 9 000 personer som
betraktades som en säkerhetsrisk fängslades mellan 2003 och 2007 och att 3
106 av dem fortfarande är hålls i förvar.
Amnestys rapport lyfter fram hur rättegångar mot politiska fångar eller
säkerhetsmisstänkta i Saudiarabien försiggår under extrem sekretess och
att de bryter mot internationella normer för rättvisa.
Anti-terroråtgärderna som introducerats sedan 2001 har fördröjt processen
med att förbättra mänskliga rättigheter i Saudiarabien. I kombination med
svårt förtryck av alla former av oliktänkande och en svag struktur för
mänskliga rättigheter råder en nästintill total brist på skydd av friheter
och rättigheter.

Rapport bifogad som dokument.
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