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Naruszania praw cztowieka po zamachu stanu
W poniedziatek 30 wrzegnia br.
oddziaty wojskowe obality demokratycznie wybrany rzgd prezydenta
Jean-Bertranda Aristide, ktOryobjat
urzad 7 lutego 1991. Al otrzymata
informacje, iz w wyniku zamachu
nasility sic zjawiska pogwatcenia
praw cztowieka dokonywane przez
sity bezpieczenstwa. Obejmuja one
bezprawne egzekucje, pobicia i
bezpodstawne aresztowania zwolen ników prezydenta Aristide.
W dniach bezpogrednio po zamachu stanu Zolnierze otworzyli ogien
do setek os6b cywilnych w r6Znych

dzielnicach Port-au-Prince, w tym w
Cite Soleil i Lamentin, a takie w
innych czcgciach kraju, pozostawiaAc setki zabitych i rannych. Wgr6d
bezprawnie zamordowanych znalazt
sic Jacky Caraibe, dyrektor Radia
Caraibe, ktOry 30 wrzegnia br. zatrzymany byt przez iotnierzy, pobity
na oczach rodziny i porwany.
Wkr6tce potem odnaleziono jego
okaleczone w wyniku tortur ciato.
Aresztowano i pobito wielu zwolennik6w prezydenta Aristide. 7
paZdziernika mer Port-au-Prince,
Paul Evans, zostat brutalnie pobity
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ich Zotnierze wdarli sic do ich
dom6w i dokonali zniszczen.
Zotnierze zaatakowali i zdemolowali rozglognie rad iowe, w zwi4zku
z czym wick.szog6z nich zamilkla.
Szeregowi dziatacze donosili o
akcjach represyjnych, a ksicZa z
otoczenia prezydenta Aristide ukryli
sic w obawie o swoje bezpieczehstwo. W potudniowej czcgci miasta
Jacmel iolnierze aresztowali w dniu
4 paZdziernika, bez nakazu sadowego, dwoch dzialaczy chrzekijanskich, Senatusa i Fritzenera Nosthera. •
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Wznowienie
egzekucji
w Tunezji

gmierci.
Trzech z nich - wszyscy byli podejrzani o sympatyzowanie z nielegalnym Tunezyjskim Ruchem Islams kim Hizbal-Nahda - byto skazanych
w maju 1991 na kary od 20 lat do
doiywotniego wiczienia za morderstwa i podpalanie wymierzone przeciwko rzadzacej partii; miesiac p6iniej wyroki te zostaly podwyiszone
do kary gmierci przez Sd Apelacyjny. Pozostali zostali skazani za
gwalt i morderstwo.
W listopadzie 1990 roku cztowiek, skazany za wielokrotny gwatt
i morderstwo, byt pierwszl osoba
stracona w Tunezji od dojgcia Prezydenta do wtadzy w 1987 roku.
Rzad Tunezyjski ztoiyt wOwczas
ogwiadczenie, ie ta egzekucja byla
czymg wyj4tkowym, i te dokonano
jej ze wzglcdu na szczegolnie bestialski charakter zbrodni.
Al zwrOcila sic do Prezydenta
Ben Ali wyraZajac gtcbokie ubolewanie z powodu wznowienia egzekucji i proszac go o zawieszenie
wszystkich orzeczonych vvyrokOw
gmierci jako pierwszy krok do powszechnej abolicji. •

Cztonkowie rzadu prezydenta
Aristide, ktorzy zdaZyli sic ukrye po
rozpoczcciu przez zamachowc6w
akcji, powiedzieli, Ze poszukujacy
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Picciu mciczyzn zostato straconych 9 paidziernika 1991 w Tunezji pomimo wielokrotnie wyraianego sprzeciwu prezydenta Ben
Alego wobec stosowania kary

po aresztowaniu przez iotnierzy na
lotnisku. Uwolniono go wiele godzin
pOiniej. PogrOd wielu stronnik6w
prezydenta aresztowanych bez nakazu w dniach po zamachu znaleIi sic
urzcdnik rady miejskiej Port-auPrince, administrator domu opieki
dziennej, przedsigbiorca i znany
piosenkarz. W czasie gdy pisano ten
artykui Al badata ich sytuacje praw-
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w którym dokonano zab6jstwa. Napis po
W stolówce wojskowej wystawiona jest makieta samochodu Astra,
y przez wesolków, zatrzymany przez
prowadzon
roboty,
przez
zbudowny
Astra,
„Vauxhall
mów1:
lewej stronie
nazwy kompanii spadochronowej.
skról
nie
równocze4
a
nie4mialy
skromny,
niefimialych!" Gra slów: COY
CZAD

WIELKA BRVIANIA

2otnierz oskariony o morderstwo
Osiemnastoletnia Karen Reily i
siedemnastoletni Martin Peake zostali zastrzeleni w Potnocnej Irlandii
we wrzegniu 1990 podczas prowadzenia skradzionego samochodu.
Zostali zabici przez iotnierzy z
Pulku Spadochroniarzy. Zotnierze
poczatkowo twierdzili, 1± strzelali
do samochodu, kt6ry zignorowal
wojskowy punkt kontrolny i potracit
naoczni
Jednakie
wartownika.
gwiadkowie relacjonuja, ie widzieli
onilatnierza symulujacegozranienie
w celu potwierdzenia wiarygodnogci zeznan.

W lipcu 1991 roku szegciu totnierzy zostato postawionych w stan
oskarienia w zwiazku ze gmiercia
Karen Reily i Martina Peake: jeden
z nich o morderstwo, dw6ch o usitowanie morderstwa, a wszyscy - o
usitowanie utrudnienia procedury
wymiani sprawiedliwogci i utrudnianic dochodzenia policyjnego.
Od wielu lat AI wzywa o przeprowadz2nie niezaleinego dochodzenia
sadowego w celu zbadania okolicznogci zabojstw dokonywanych przez
sit)/ bezpieczefistwa w Irlandii P64nocnej, aby zapobiec w przysztotci
podobnemu bezprawiu.

Cztery osoby
rozstrzelane
Cztery osoby, w tym trzech totnierzy, publicznie rozstrzelat pluton
egzekucyjny 7 paidziernika 1991 r.
w stolicy kraju N'Djamena. Zostali
oskarieni o przestcpstwa krym ina Inc
i skazani na karc gmierci przez utworzony w kwietniu 1991 r.- sad
wojskowy, bez prawa apelacji.
Byty to pierwsze od wielu lat cgzekucje, jakie wykonano w Czadzie
na podstawie wyroku sadowego. •
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Ludzle, których losy ponl±ej opisano, sq wlqinlami sumlenla. Zostall aresztowani z powodu swolch
przekonafi religljnych lub polltycznych, koloru sk6ry, pfci, pochodzenla lub jqzyka, którym mowlq. 2aden
z nIch nle stosowal I nie opowladaf slq za stosowanlem przemocy. Ich dfugotrwate wIqzlenle jest pogwalcenlem Powszechnej Deklaracji Praw Cztowleka ONZ. Interwencje naptywajqce z cafego iwiata przyczywarunków, w ktorych sq
niajq sic do lch uwolnlenla bqdf tett wpfywajq na poprawq dramatycznych
Jeili podzielasz poglqd, te brak wolnoécl gdzlekolwlek na éwlecle psuje smak wolnoici, z kt6rej
ty korzystasz I stanowl dla Mel zagrotenle, I le Twoja satysfakcja z korzystanla z przyrodzonych praw
ich brutalnego gwatcenia w slosunku do millonów ludzi -zacznij
cztowleka przy6mlona jest iwladomoiclq
dzialaó. Dotqcz do „Spisku na rzecz nadziel". Naplsz llsty w sprawach oplsanych nitej przypadków
uprzejme w
w treed ale równoczeinie
wtadz - zdecydowane
tamania praw cztowleka do odnoinych
formie. Potqp w nIch sytuacje odwofujqc sic do dobrej woll adresata w kwestil zadoeouczynienla wyrzqdzonym krzywdom. Zaakcentuj, ie Twoja troska o prawa czfowieka wolna jest od opcji polltycznych. W
do wIqinl6w.
tadnym wypadku nie adresuj Ilst6w bezpoirednlo
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Abie Nathan: 64-letni izraelski dziakicz na rzecz pokoju, odbywa od 10 patdziernika br. kare pozbawienia wolnoki na okres
18 miesiecy. Skazany za ziarnanie wprowadzonegow roku 1986
prawa zakazujacego niekontrolowanych kontaktów obywateli
Izraela z grupami okreflanymi przez wladzejako terrorystyczne.

Jampa Ngodrup: 46-letni Tybetanc4yk, doktor medycyny z
Lhasy, stolicy Autonomicznego Regionu Tybetariskiegow Chinach, zostal skazany 24 grudnia 1990 na 13 lat wiczienia pod
zarzutem szpiegowstwa.

Abie Nathan zostal oskartony o
kontaktowanie sic w Tunisie, w
dniach 10 i 16 marca 1990, z przewodniczacym Organizacji Wyzwolenia Palestyny - Yasserem Arafatem.
Sa don iesienia, ie rozmowy podczas
tych spotkati dotyczyty rozwoju
procesu pokojowego na Bliskim
Wschodzie, bezpogrednich rozmeow
pornicdzy OWP a Izraelern, powstania palestynskiego (intifady) oraz
losu zaginionych w Libanie Zolnierzy
izraelskich.

„Smutny to dzien dla demokracji,
pokoju i praw cztowieka" - mial powiedzied Abie Nathan po wystuchaniu wyroku. Zdecydowal nie wnosie
apelacji do wyroku i ogwiadczyl, Ze
natychmiast po wyjgciu z wiczienia
wznowi swoje kontakty z OWP.
W latach 1989 i 1990 Abie Nathan
przebywat 4 miesiace w wiczieniu za
kontaktowanie sic we wrzegniu 1988

Przygotowano na podstawie publikacji Micdzynarodowego Sekretariatu Amnesty International,
1 Easton Street, London WC1X
8DJ, W Brytania
Redakcja wersji polskiej (skr6conej): Amnesty International Grupa 2, 00-585 Warszawa, Bagatela 10 m 8, we wspotpracy z
Grum Inicjatywna w Gliwicach
Zarzad Stowarzyszenia AI:
80-246 Gdansk, Jagkowa Dolina 4

roku z przewodniczacym Arafatern
i innyrni przyw6dcami OWP. Rowniei w6wczas AI zabiegata o jego
uwolnienie. W 1966 roku odbyl 40dniowa karc pozbawienia wolnoki
za udanie sic do Egiptu z petycja
apelujaca o pok6j na Bliskim
Wschodzie, pod pisana przez 100 000
obywateli lzraela.
Amnesty International jst przekonana, iz Abie Nathan po raz kolejny
stal sic wielniem sumienia. Rzad
Izraela utrzymuje, Ze zostal on skazany „nie z powodu swoich przekonan politycznych badi ich wyraia nia, lecz zewzgledu na swoja dziatal nok". Jednakie migdzynarodowe
uznanie prawa do swobody wypowiedzi i pokojowego zrzeszania sic w
petniobej muje pokojowa dziata Inoge
taka, jaka prowadzil Abie Nathan.
AI jest przekonana, ie prawo z
1986 roku powinno bye zmienione
w ten spos6b aby nie prowadzito do
skazywania ludzi, kteorzyuznawani sa
za witgniow sumienia.
Prosimy o kierowanie uprzejmych
apeli z progba o natychmiastowe i
bezwarunkowe uwolnienie Abie Nathana na adres: President Chaim
Merzog/ Office of the President/
Beit Hanasi/ 3 Hakeset Street/Jerusalem 92188/ Israel.

Jampa Ngodrup, lekarz z Kliniki
Miejskiej Barkor, zostal zatrzymany
20 paidziernika 1989 roku, a oskarZenie zostato sformuowane 13 sierpnia 1990. M6wi ono o posiadaniu "w
celach kontrrewolucyjnych list os6b
zatrzymanych podczas zamieszek i o
dalsze przekazywanie tych list, co
stanowi naruszenie prawa i pogwalcenie zasady poufnoki". Przez "zamieszki" rozumiana jest dziatalnoge
os6b popierajacych w roku 1988 w
Lhasie ruch niepodlegtokiowy Tybetu.
W uzasadnieniu wyroku w sprawie
Jampa Ngodrupa jest powiedziane,
iz zwrOcitsic on do mlodego mnicha
pracujacego w Klinice Barkor z
progba o sporzadzenie wykazu os6b
zatrzymanych w wyniku gwattownych
stare migdzy sitami policyjnymi i
demonstrantami w dniu 5 mama
1988. Jampa Ngodrup miat przekazae listc obcokrajowcowi, który w
zamian wrcczyt mu listc os6b rannych i zatrzymanych podczas proniepodlegtokiowejdemonstracjiwdniu
10 grudnia 1988 roku. Jampa Ngodrup jakoby przyznal sic do wszystkich zarzuteiw.
Wyrokiem sadu Jampa Ngodrup
pozbawiony jest praw publicznych
na okres dalszych 4 lat po odbyciu
13 lat katy wiczienia.

uwaia
Amnesty International
Jampa Ngodrup za wiçnia sumienia, ktOry zostal zatrzymany i skazany wytacznie za pokojowe korzystanie z przystugujacego mu prawa do
wolnoki otrzymywania i przekazywania inforrnacji.
Prosimyo kierowanie uprzejmych
apeli z progba o natychmiastowe i
bezwarunkowe zwolnienie Jampa
Ngodrupa na adres: Gyaltsen Norbu/ Chairperson of Tibet Regional
Government/ Lhasa/ Tibet Autonomous Region/ People's Republic of
China.

Jampa Ngodrup

WIELKA BRYTANIA
Vic Williams: 28-letni iatnierz Artylerii Królewskiej, zostal skazany na 14 mieskcy pozbawienia
wofrzoki za dezercje i „demonstrowanie uprzedzeri do porzadku i dyscypliny".
11 wrzegnia 1991 sad wojskowy
uznat Vica Williamsa winnym
trzech stawianych mu zarzutOw
dotyczacych dezercji i krytycznych
wypowiedzi o Wojnie w Zatoce.
Opukit swoja jednostkc bez przepustki w grudniu 1990, w dniu
poprzedzajacym przerzucenie jednostek do Arabii Saudyjskiej. Zdecydowal, zgodnie z sumieniem, ie
nie weimie udziatu w akcji wojskowej zwiazanej z kryzysem w Zatoce.
Vic Williams powiedzial, i2
opukit swoja jednost kg dopiero po
zoricntowaniu sic, Ze nie pozostaje
mu tadne inne rozwiazanie (do
chwili podjccia decyzji nigdy nie byt

informowany o przystugujacym mu
jako totnierzowi prawie do odmowy
petnienia sluiby wojskowej zgodnie
z nakazami sumienia). Przepisy,
dotyczace procedury ubiegania sic
przez totnierza Armii Brytyjskiej o
zwolnienie z obowiazku stuiby
wojskowej traktowane sa jako poufne i dostcpne sa tylko oficerom.
Dowody skladane przed sadem
wojskowym przez oficer6w, jak r6wnieZ ogwiadczenie ztoione przez
rzecznika sadu pod koniec postcpowania, utwierdzity Amnesty International w przekonaniu, ie Vic Williams nie miat zagwarantowanego
wtakiwego dostepu do informacji

dotyczacych procedury zwolnienia z
obowiazku udziatu w Wojnie w Zatoce w przypadku jegli pozostaje to
niezgodne z surnieniem.
Prosimy o kierowanie uprzejmych list6w z progba o natychmiastowc i bezwarunkowe zwolnienie
Vica Williamsa na adres: The Right
Honourable John Major MP/ Prime
Minister/ 10 Downing Street/ London SW1 2AA/ Wielka Brytania.

OdzyskaIi wolnoSé
We wrzegniu br. AI otrzymata informacje o zwolnieniu 59 wiclniem spogrnd spraw objetych adopcja Amnesty. Al podjeta 15
no ch spraw.

