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”PETITION 1503”
ATT UNDERSÖKA OCH ERKÄNNA DET SYSTEMATISKA, UPPSÅTLIGA OCH AVSIKTLIGA
DÖDANDET AV SIKHER I NOVEMBER 1984 SÅSOM ”FOLKMORD”
Under den första veckan i november 1984 organiserade och genomförde det då sittande regeringspartiet i Indien,
Indiska nationalkongressen, även känt som Kongresspartiet, attacker mot sikher över hela Indien i syfte att förstöra det
sikhiska samfundet vilket är en erkänd religiös minoritet.
Dessa attacker mot sikhers liv, egendomar och platser för tillbedjan utfördes på ett noggrant och identiskt sätt vilket
resulterade i att mer än 30 000 (trettiotusen) sikher dödades, sikhiska kvinnor våldtogs, sikhiska tempel brändes,
sikhiska egendomar plundrades och mer än 300 000 (trehundratusen) sikher rycktes upp och försköts.
Allvaret, omfattningen och i synnerhet det organiserade sättet på vilket dessa attacker utfördes doldes av den indiska
regeringen som beskrev dem som ”anti-sikh upploppen i Delhi i november 1984”. Dessa attacker var varken ”upplopp”
eller begränsade till enbart Delhi. I själva verket attackerades sikher i 18 delstater och i fler än 100 städer runt om i
Indien i november 1984, i det specifika syftet att utplåna det sikhiska samfundet.
Den uppsåtliga och avsiktliga karaktären av attackerna på sikhiska liv, egendomar och tillbedjansplatser i november
1984 gör dem till ”Folkmord” enligt artikel 2 i FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

UPPTÄCKT AV NYA BEVIS - SIKHISKA MASSGRAVAR FRÅN NOVEMBER 1984
Chockerande nytt bevismaterial består av massgravar, förstörda byar, brända gurdwara (sikhiska tempel) och andra spår
av utplånandet av den sikhiska befolkningen i november 1984. I februari 2011 upptäcktes en sikhisk massgrav från
november 1984 i byn Hondh-Chillar i delstaten Haryana, Indien. Detta är det senaste beviset för att sikherna utsattes för
avsiktliga och noggrant planerade attacker i november 1984. Efter upptäckten av den sikhiska massgraven i HondhChillar, Haryana, den 15 februari 2011 har liknande bevis för attackerna på den sikhiska befolkningen i november 1984
upptäckts i flera andra indiska delstater, exempelvis Västbengalen, Uttar Pradesh och Jammu och Kashmir.
Övergiven bråte och mänskliga kvarlevor vid nyligen upptäckta folkmordsplatser över hela Indien utgör tillsammans
med den indiska regeringens officiella register de mest specifika, ovedersägliga och övertygande bevisen för att
dödandet av sikher i november 1984 var ”Folkmord”.
Jag, undertecknad, uppmanar Förenta Nationernas kommitté för ”förfarande 1503” att:
a) UNDERSÖKA det systematiska, uppsåtliga och avsiktliga dödandet av sikher över hela Indien under den första
veckan i november 1984, vilken har blivit effektivt nertystad av efterföljande indiska regeringar såsom ”anti-sikh
upplopp” begränsade till enbart Delhi.
b) ERKÄNNA och DEKLARERA den systematiska, uppsåtliga och avsiktliga massakern på sikher i november 1984
såsom ”Folkmord” enligt artikel 2 i FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.
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