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24. Fördöm De Utomrättsliga Avrättningarna I Filippinerna
Föreslagen Av: JOSE SONNY G. MATULA, nationell ordförande, FFW
Filippinerna
OROADE ÖVER omfattningen av utomrättsliga avrättningar över hela Filippinerna,
uppenbarligen understödda av den filippinska nationella polisens antinarkotikakampanj,
kallad ”Oplan Tokhang” och ”Oplan Double Barrel”. Detta så kallade ”krig mot narkotika” har
redan kostat mellan 8 000 och 10 000 människors liv, av vilka många kommer från fattiga
familjer – alla dessa har berövats rätten till liv och rätten att bli hörda, och likaledes möjligheten
att försvara sig inför en laga domstol.
SAMTIDIGT konfronteras landet med andra former av våld och terror som är relaterade till
eller orsakade av väpnade revolter, separatistuppror och IS-stödd terrorism med centrum i
Marawi City på norra Mindanao.
FÖLJAKTLINGEN, och som ett direkt resultat av kriget mot narkotikan, beslutade Filippinernas
representanthus den 7 mars 2017 att återinföra dödsstraffet. Beslutet, som nu ska godkännas
av senaten, strider mot Filippinernas åtaganden enligt den internationell lagstiftningen om
mänskliga rättigheter, vilket vi motsätter oss.
Som ett direkt svar på den IS-relaterade terrorismen i Marawi City har lagregeln om
habeas corpus suspenderats, och tillsammans med införandet av undantagstillstånd i hela
Mindanao, som har förlängts av parlamentet fram till slutet av detta är (2017), hotar detta att
återskapa mardrömmen under president Ferdinand Marcos och hans hustru Imeldas 14-åriga
familjediktatur.
UPPROP TILL KONGRESSEN ATT KRAFTIGT FÖRDÖMA användningen av våld och
hot och det diktatoriska styre som utövas av denna regim, inklusive de grupper som är
inblandade i väpnade revolter, uppror och terrorism.
VI STÅR ÖPPET OCH ÄRLIGT FÖR FRED OCH SOCIAL RÄTTVISA och uppmanar alla
berörda, men mest specifikt den nuvarande regimen i Filippinerna, att fortsätta fredssamtalen
och stärka grundvalarna för social samman hållning, nationell säkerhet och socioekonomisk
utveckling och framsteg.
VI KRÄVER att regimen avslutar de utomrättsliga avrättningarna, utreder dem och bestraffar
de skyldiga. Vi kräver att regimen erkänner arbetarnas rätt till aktivt och effektivt deltagande
i politiska och beslutande organ på alla nivåer.
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