IMOLEAYO ADEYEUN MICHAEL, #ENDSARS-DEMONSTRANT, NIGERIA
POLIS OCH MILITÄR I NIGERIA BEMÖTER DE FREDLIGA PROTESTERNA MOT POLISVÅLD, MED ÄNNU MER VÅLD
Den ökända SARS-styrkan (Special Anti-Robbery Squad) i Nigeria använder tortyr och
misshandel för att avrätta, bestraffa och få fram information från misstänkta. Och de åtnjuter
total straffrihet. Under senare år har nigerianska myndigheter lovat att hantera problemet
och upplösa SARS. Men SARS-medlemmar har fortsatt utpressa, våldta, tortera och mörda
människor. En video spreds viralt den 4 oktober 2020, som visade när poliser i SARS
släpade två män från ett hotell och sköt en av dem utanför. De efterföljande dagarna bröt
landsomfattande protester ut, och de fortsatte även efter att Nigerias myndigheter lovade, för
femte gången sedan 2015, att en gång för alla upplösa polisstyrkan.
Mellan den 8 oktober och 5 november 2020 gav sig tusentals människor ut på gatorna i
Nigeria för att kräva ett slut på polisvåldet och SARS-styrkornas straffrihet. Protesterna
bemöttes med övervåld från både polisen och militären. Den 20 oktober dödades minst 12
personer när militären och polisen utan förvarning sköt skarpt mot tusentals fredliga
demonstranter som samlats för EndSARS-protester i städerna Lekki och Alasusa, i Lagos.
Ingen har ännu fått stå till svars för detta. I stället har nigerianska myndigheter dragit igång
en kampanj av hot, trakasserier och förföljelse mot anhängare till proteströrelsen.
Myndigheter har fryst bankkonton och gripit och/eller frihetsberövat fredliga demonstranter.
Många har åtalats på falska grunder.
GRIPANDET OCH DEN ORÄTTVISA RÄTTSPROCESSEN I IMOLEAYOS FALL
Den 30-åriga datorprogrammeraren Imoleayo Michael deltog i #EndSARS-protesterna i
huvudstaden Abuja i oktober 2020. Han använde sig av hashtaggen för att uttala sig om
protesterna och sprida information via sina sociala medier-konton. I november, veckan efter
att protesterna avslutats, vaknade Imoleayo och hans familj mitt i natten av att 20
beväpnade och uniformerade män omringade deras hem. Han tvingades under vapenhot att
öppna ytterdörren för gruppen. De stormade hans hem, beslagtog hans telefon och dator,
slog av strömtillförseln samt låste in hans mamma, fru och sju månader gamla son i ett rum.
Sedan förde de med sig Imoleayo, bakbunden och med förbundna ögon, till
säkerhetspolisens högkvarter.
I säkerhetspolisens förvar förde de honom till en underjordisk cell där han tvingades
spendera nätterna på golvet tillsammans med 20 andra personer. Efter en tid blev han till
slut sjuk i lunginflammation. Enligt Imoleayo blev fångar rutinmässigt tagna ur sin cell och
misshandlades för att sedan föras tillbaka till cellen blåslagna. Under sin tid som
frihetsberövad fick Imoleayo inte ha någon kontakt med sin familj eller advokat. Han
förhördes vid fem tillfällen och pressades då att skriva uttalanden och erkännanden om sin
inblandning i protesterna, alla gånger utan en advokat närvarande.
När han till slut fördes till tingsrätten skedde det utan att han förvarnats och fortfarande utan
advokat. Imoleayo fick där och då reda på att han hade åtalats för kriminell
sammansvärjning med andra för att störa allmän ordning, och andra brott mot den allmänna

ordningen.1 Han nekar till alla anklagelser. Innan han släpptes mot borgen tvingades han
skriva under ett dokument - att han inte får avslöja någon information om vad han såg eller
upplevde under sin tid i häktet. I januari 2021 började hans rättegång, men ärendet har idag
skjutits upp på obestämd tid. Om Imoleayo blir dömd riskerar han tre år i fängelse,endast för
att ha utövat sin yttrande- och demonstrationsfrihet!

AMNESTY KRÄVER ATT:
● Nigerias myndigheter lägger ner åtalen mot Imoleayo

1

Criminal conspiracy with others at large to disturb public peace, disturbance of public peace, disturbance of
public peace and act with intent to cause a breach of the peace and disturb the public peace.

