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FILIPPINERNA - Största omvandlingen av
dödsstraff någonsin
Amnesty välkomnar och gläder sig över omvandlingen av dödsstraff i
Filippinerna som tros vara den största någonsin i världen. Den 15 april
omvandlade Filippinernas president Arroyo straffet för alla de 1 230 fångar
som hade dömts till döden sedan 1994. Åtminstone 290 av dessa fångar hade
fått sina domar fastställda efter att de överklagat. - Filippinerna har tagit
ytterligare ett viktigt steg på den långa vägen mot avskaffande av
dödsstraffet. Genom att omvandla de här dödsdomarna har president Arroyo
signalerat att det finns en ände på dödsstraffet i Filippinerna och ansluter sig
därmed till andra regeringar i världen som erkänner brutaliteten i straffet,
säger Amnesty. Amnesty uppmanar nu kongressen i Filippinerna att ta det här
historiska tillfället i akt och avskaffa dödsstraffet en gång för alla. Amnesty
släppte på torsdagen sin årliga rapport över dödsstraffet i världen. Över 40
länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott sedan 1990. 122 länder har nu
avskaffat dödsstraffet i lagen eller i praktiken. Bakgrund: 1987 skapade
Filippinerna ett historiskt prejudikat genom att bli det första landet i Asien i
modern tid att avskaffa dödsstraffet för alla brott. Dödsstraffet återinfördes
dock i slutet av 1993 för 46 olika brott. 1999 började avrättningar att
verkställas igen efter ett uppehåll på 23 år. Den före detta presidenten
Estrada utfärdade ett moratorium för avrättningar 2000, vilket president
Arroyo fortsatte att följa i sitt presidentämbete. Arroyo återvaldes som
president i maj 2004 och installerades i juli samma år. Då kom rapporter om
att avrättningar skulle återupptas. Men presidenten markerade att hon skulle
garantera uppskov för dem som stod i tur att avrättas. Förslag om att göra
förändringar i lagstiftningen om dödstraffet har sedan dess lämnats in och ett
flertal har införlivats i den lag som nu ligger för beslut i kongressen. För mer
information om dödsstraffet se www.amnesty.se Agnes Franzén, praktikant
Amnesty Press och media

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.
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