MARÇO 2017

“A pior tortura que sofri aconteceu no Campo Joseph e no 4º andar. Os interrogadores e o tradutor
pareciam alegres, falando alto e rindo enquanto torturavam.”
Vítima Masculina (2009)
“... o Campo Militar Joseph em Vavuniya (Sede das Forças de Segurança em Vavuniya) ou o “4º
andar” das instalações de detenção do CID em Colombo tinham salas equipadas com material de
tortura, mostrando como a tortura era utilizada pelas forças de segurança cingalesas de forma
premeditada e sistemática.”
Nações Unidas1
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JOSEPH CAMP
COMMANDERS

2016-PRESENT:
MAJOR GENERAL
JEEWAKA RUWAN
KULATUNGA

He took part in all major
offensives in Northern Sri Lanka.
From 2005-7 he was an Infantry
Brigade Commander in Muhamalei,
Jaffna. After the war he ran the
military academy until in 2012
becoming the Commander of the 55th
Infantry Division, in Jaffna. He
received a gallantry award three
times for his role in the “Counter
Terrorist Operation”.

2012-16:
MAJOR GENERAL
BONIFACE PERERA

He took part in almost all major
offensives against the LTTE and was
the commander of the East during
the war and then the Competent
Authority for displaced war
survivors in the northern region.

2009-2011
MAJOR GENERAL
KAMAL GUNARATNE

Sources: Sri Lankan SFHQ(W) website, http://www.
army.lk/sfhqwanni/ and Sri Lanka Army site, 8
November 2016, http://www.army.lk/news/majorgeneral-jr-kulatunga-assumes-oﬃce-commandersecurity-force-wanni
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In charge of the 53 Division during
the last phase of fighting. In 2012
he was sent as deputy Ambassador
to Brazil. He is part of the Gajaba
Regiment and also Special Forces.

2011-12
MAJOR GENERAL
SUMEDHA PERERA

Appointed Deputy Chief of Staff in
the Army (February 2016). He served
under the former defence secretary
in the Gajaba Regiment in Matale
in 1989 (alongside Shavendra Silva
and Jagath Dias). He was Brigadier
General Staff SFHQ-W in 2009.
He was a member of the Military
Court of Inquiry set up to
investigate allegations raised by
Channel 4 news.

2007-2009
MAJOR GENERAL
JAGATH

After the war he became the
Commander of the Army and and then
the Chief of Defence Staff. He is
currently Ambassador to Brazil,
Columbia, Peru, Chile, Argentina
and Suriname.

Comandantes do Campo Joseph
2016 – Presente
Major General Jeewaka Ruwan Kulatunga
Participou em todos os principais ataques no norte do Sri Lanka. Em 2005-2007 foi Comandante de
uma Brigada de Infantaria em Muhamalei, Jaffna. Depois da guerra dirigiu a academia militar até se
tornar o Comandante da 55ª Divisão de Infantaria, em 2012 em Jaffna. Recebeu 3 condecorações
pelo seu papel na “Operação de Combate ao Terrorismo”.
2012-2016
Major General Boniface Perera
Participou em quase todas as ofensivas contra o LTTE e comandou o Este durante a guerra e depois a
Autoridade Competente pelos Sobreviventes de Guerra Deslocados na Região Norte.
2011-2012
Major General Sumedha Perera
Nomeado Chefe Adjunto do Estado-Maior do Exército (Fevereiro 2016). Serviu sob o comando do
atual secretário da Defesa no Regimento Gajaba em Matale em 1989 (juntamente com Shavendra
Silva e Jagath Dias). Foi Brigadeiro do Estado-Maior SFHQ-W em 2009. Foi membro do Tribunal
Militar de Inquérito estabelecido para investigar alegações feitas pelo Channel 4 News.
2009 – 2011
Major General Kamal Gunarate
Responsável pela 53ª Divisão durante a última fase de combate. Em 2012, foi nomeado EmbaixadorAdjunto no Brasil. Membro do Regimento Gajaba e das Forças Especiais.
2007 – 2009
Major General Jagath
Tornou-se Comandante do Exército depois da guerra e é atualmente Chefe do Estado-Maior da
Defesa.
Fontes: Website do SFHQ(W) cingalês, http://www.army.lk/sfhqwanni/, e website do Exército do Sri
Lanka, 8 de Novembro de 2016, http://www.army.lk/news/major-general-jt-kulatunga-assumesoffice-commander-security-force-wanni
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Prefácio
Este é um estudo de caso relativo a apenas um dos vários locais de tortura2 conhecidos no Sri Lanka,
baseado em 46 testemunhos detalhados de sobreviventes e copiosa documentação de suporte. As
violações descritas neste relatório são horrendas, mas representam apenas uma parte do sofrimento
infligido no Campo Joseph. Identificámos muitas outras vítimas de tortura do Campo Joseph, contudo
não foi possível recolher seus testemunhos por falta de tempo e recursos.
Esta é uma enorme guarnição do exército no centro de Vavuniya Town, cuja função de local de
tortura está bem documentada e que representa, pelo menos para os Tâmil do Sri Lanka, um forte
símbolo de impunidade. Sucessivos governos, incluindo os de Chandrika Kumaratunga, Ranil
Wickremesinghe, Mahinda Rajapaksa e Maithripala Sirisena não investigaram as violações do
passado e nada fizeram para impedir futuras violações. O caso mais recente de tortura e estupro
documentado pelo ITPJ em Campo Joseph ocorreu em Dezembro de 2016. A falta de ação política e a
ignorância voluntária da liderança política fazem com que os comandantes militares se sintam
autorizados a torturar e cometer violência sexual.
A extensão da tortura – e a existência de salas de interrogatório equipadas com algemas, correntes,
polias e outros instrumentos de tortura – não pode ser ignorada ou afastada. É improvável que
sucessivos comandantes militares deste local de tortura e detenção possam alegar desconhecer
essas vastas violações. No fim da guerra civil, em Maio de 2009, o campo foi utilizado para interrogar
e torturar um grande número de pessoas suspeitas de ser membros do Tigres de Liberação do Tâmil
Eelam ou LTTE. O governo permitiu estas violações e várias delas ocorreram enquanto o General
Jegath Jayasuriya comandava o local. Em vez de ser responsabilizado por estes crimes, ele foi
promovido e recompensado ao tornar-se comandante do exército em Julho de 2009. Depois da
mudança de governo em 2015, foi-lhe atribuído um posto diplomático no Brasil, que também o
acredita para a Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Suriname. O ITPJ possui provas que revelam que o
oficial que dirigia o serviço de inteligência militar em Campo Joseph no fim da guerra foi também
recompensado com um prestigioso posto nas forças de Manutenção da Paz da ONU em 2015. Este
nível de impunidade não auspicia nada de bom para a prestação de contas no Sri Lanka.
É difícil que um relatório como este faça justiça à crueldade rotineiramente perpetrada em Campo
Joseph. Sobreviventes, mesmo no estrangeiro, lutam para recuperar as suas vidas, destruídas pela
dor física e trauma psicológico, empurrados para a pobreza, solidão e sentimentos suicidas no exílio.
A eles agradecemos a extraordinária coragem com que relataram alguns dos seus dias mais negros;
fizeram-no na esperança de que o seu testemunho previna o sofrimento de outros no futuro.
Yasmin Sooka
Johanesburgo
Março 2017.
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Introdução
Este é o mais recente de uma série de relatórios do ITJP que ilustram a natureza continuada e
endêmica das violações cometidas pelas forças de segurança do Sri Lanka na fase final da guerra civil
de 2009 e no período pós-guerra3. Este relatório evidencia a criminalidade das investigações das
forças de segurança e os profusos abusos e violações perpetrados contra detidos, em particular a
tortura e violência sexual. Isto resultou numa “cultura de tortura” sistémica, reforçada pela
impunidade institucional que protege perpetradores individuais, bem como aqueles em postos de
comando.
Este relatório concentra-se em violações e abusos cometidos no período de guerra e nos últimos dois
anos sob o governo do Presidente Sirisena. As violações e abusos documentados neste relatório são
corroborados por recentes alegações de violações em progresso e pela persistente cultura de
impunidade, detalhadas em relatórios das Nações Unidas4.
Metodologia
Entrevistas: Seis investigadores do ITJP conduziram durantes vários dias extensas entrevistas
individuais e confidenciais com 46 indivíduos Tâmil do Sri Lanka, residentes no Reino Unido e na
Suíça. Nos casos em que as declarações foram recolhidas pelo ITJP no contexto de trabalho de
documentação anterior onde o Campo Joseph foi referido, mas o assunto não foi explorado, foram
conduzidas entrevistas de aprofundamento focadas neste local. Ademais, novas testemunhas foram
entrevistadas sobre as suas experiências no Campo Joseph, e 14 delas forneceram desenhos dos
locais onde foram detidas e interrogadas. Estes desenhos das vítimas são extremamente úteis para
corroborar os seus testemunhos escritos.
Alvo: O principal critério do ITPJ para selecionar testemunhas foi uma detenção de um mínimo de 3
dias na Sede das Forças de Segurança Vanni, também conhecido por Sede das Forças de Segurança
Operacionais Conjuntas (Joint Operational Security Forces Headquarters – JOSFH), ou,
correntemente, “Campo Joseph”. As testemunhas selecionadas foram detidas no Campo Joseph na
fase final da guerra, ou desde 2009 e até ao final de 2016.
Segurança: As testemunhas no estrangeiro têm grande receio de represálias contra familiares
residentes no Sri Lanka. Por este motivo, a informação foi editada para impedir a sua identificação.
Confidencialidade: Os investigadores, intérpretes e funcionários do ITJP estão vinculados por
acordos de confidencialidade; as vítimas foram informadas deste facto antes do início das
entrevistas.
Espaço Seguro: Os investigadores do ITJP tiveram grande cuidado em garantir que as vítimas de
tortura e violência sexual se sentissem seguros com os investigadores, intérpretes e nos locais
utilizados para as entrevistas.
Outro material considerado: O ITJP obteve, com autorização das testemunhas, relatórios médicos e
psicológicos detalhados, incluindo relatórios médico-legais. Também examinou:
-

Oito adicionais processos de pedidos de asilo ao Reino Unido de sobreviventes de Campo
Joseph;

-

Uma planilha de 28 casos de tortura no Campo Joseph (ocorridos entre 1987 e 2014)
documentados no Sri Lanka e partilhados dos arquivos da ONG, Home For Human Rights, no
Sri Lanka. Esta organização também indicou que tinha identificado 59 casos adicionais em
que um suspeito tinha sido detido no Campo Joseph, sem especificar se eles haviam sido
torturados aí;

-

4 depoimentos relativos à tortura em Campo Joseph em 2009, partilhados por uma ONG,
com sede em Colombo, o Centre for Human Rights Development;
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-

O Anexo 1 reúne referências históricas publicadas, referentes a 51 alegações de tortura
datadas de 1984 a 2015 em Campo Joseph, retiradas de relatórios da ONU, de organizações
de direitos humanos e de decisões judiciais5.

-

A ONG Freedom From Torture relatou 9 casos recentes de cingaleses torturados em Campo
Joseph.

Isto representa um total de 138 indivíduos que alegam ter sido torturados em Campo Joseph, num
período de 32 anos, de 1984 a 2016.

Perfil das Testemunhas
Este relatório baseia-se nos depoimentos de 46 testemunhas ilegalmente detidas em Campo Joseph,
11 delas por mais de uma ocasião, num período de 10 anos entre Agosto de 2008 e Dezembro de
2016. 40 testemunhas são homens e 6 mulheres, com idades compreendidas entre os 22 e os 55
anos; a maior parte tem atualmente por volta de 30 anos. O Campo Joseph foi decididamente
identificado por todas as 46 testemunhas. Para muitos, o Campo Joseph foi um entre vários locais
onde foram ilegalmente detidos e torturados. Um grande número de casos aconteceram entre 2009
e 2010, durante o último período e o fim do conflito, uma altura em que as detenções aumentaram e
a recolha de informação atingiu o seu auge. Chocantemente, das 28 testemunhas detidas em Campo
Joseph neste período, 7 voltaram a ser ilegalmente detidas, torturadas e abusadas no Campo entre
2012 e 2016.
Adesão/Associação LTTE
Todas as testemunhas, exceto duas, tinham tido ligação, ou o que as forças de segurança cingalesas
consideravam ligação, ao LTTE ou à sua administração, sendo, em alguns casos, uma ligação
ultrapassada há anos. A maioria das 40 testemunhas tinham estado diretamente envolvidas com o
LTTE ou a sua administração, dos quais 33 homens e 6 mulheres tinham estados envolvidos em
combate ou em estruturas relacionadas. Isto incluía membros, alguns superiores, de unidades
responsáveis pela informação, média, logística, proteção de líderes, mas também unidades
administrativas e pessoal de apoio, incluindo motoristas, pessoal administrativo e pessoal médico.
Outros estavam envolvidos em diferentes partes do apoio administrativo civil do LTTE; incluindo
secções financeiras, jurídicas e informáticas; um era um oficial superior de polícia, que foi
subsequentemente reimplementado na frente de combate. Várias testemunhas admitiram a sua
afiliação durante a sua rendição, ou mais tarde nos campos IDP como resposta a repetidas ameaças
para que os quadros se identificassem. Muitos foram identificados por outros quadros capturados.
Nove testemunhas afirmaram ter sido forçadas a se juntar ao LTTE, a maioria nos meses finais do
conflito, entre o fim de 2008 e o início de 2009.
O grupo de testemunhas fornece detalhes de um conjunto variado de experiências dentro do LTTE e
detalhes angustiantes sobre os últimos meses e dias da guerra e da rendição final em meados de
maio de 20096. Isto inclui testemunhos convincentes sobre alguns incidentes importantes
relacionados com outros crimes de guerra e violações de direitos humanos não analisados neste
relatório.
Diversas testemunhas que tinham sido membros do LLTE tornaram-se informadores do serviço de
Inteligência Militar depois de serem submetidos a tortura ou ameaçados com tortura se não
delatassem os seus colegas. O seu trabalho de espionagem os colocou em estreito contato com
atividades de Inteligência Militar no Campo Joseph, o que faz que estejam numa posição de fornecer
detalhes sobre as práticas de rapto, tortura, violações sexuais, detenção e outras atividades.
Três testemunhas foram selecionadas devido ao seu parentesco com membros do LTTE, três nãomembros do LTTE foram acusados de ajudar o LTTE e dois outros foram detidos em 2015 em ligação
a uma campanha política democrática e pacífica contra o governo.
11

MALE WITNESS
DETAINED IN 2009

“I was held in one
of three large
cells that each
held 10-20 men.
Each of the cells
had an iron bar
door with a metal
sheet partially
covering it and no
windows. It was
always quite dark.
The walls were
cement and
felt like they had
been painted.”
TWO OTHER MALE WITNESSES,
DETAINED IN 2009 AND 2013,
DESCRIBED SIMILAR CELLS.
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13

“Eu fui detido em uma de três grandes celas que continham entre 10 e 20 homens cada uma. Cada
cela tinha uma porta de barras de metal, parcialmente coberta de chapas de metal e não tinha
janelas. Estava sempre muito escuro. As paredes eram de cimento e pareciam ter sido pintadas.”
Testemunha masculina detida em 2009
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Map over 2 pages
Mapa comparado com depoimento de um detido em 2009
1 – Salas de interrogatório masculinas
2 – Salas de interrogatório femininas
3 – Escritório do Comandante da Inteligência Militar
4 – Celas para prisioneiros da Inteligência Militar
5 – Alojamentos da Inteligência Militar
6 – Escritório do Major Gamage
7 – Celas femininas da Inteligência Militar
8 – Escritório do General Jegath Jayasuriya
9 – Alojamento dos informadores
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Campo Joseph
Centro Militar
O Campo Joseph é um importante centro de operações militares e contraterrorismo nos distritos do
norte do Sri Lanka. No auge da guerra, tanto os militares como a polícia conduziam operações a
partir da base; isto incluía a Força Aérea do Sri Lanka, e unidades de polícia tal como a Divisão de
Investigação do Terrorismo (DIT), responsável por investigações de contraterrorismo e ameaças à
segurança interna7. O ITJP recolheu depoimentos de 6 testemunhas detidas no Campo Joseph em
2015 e 2016. Estas relataram ter sido detidas e torturadas por militares cingaleses e pelo DIT,
identificando-os através da forma de apresentação dos agentes, da sua roupa e dos seus uniformes.
A Unidade de Inteligência Militar no Campo Joseph foi também responsável por transformar dezenas
de membros do LTTE capturados em informadores das forças de segurança e por lidar com outros
informadores. Estes informadores eram ativos importantes no esforços militares de
desmantelamento das estruturas de comando e de recursos do LTTE. Eles eram alojados no Campo e
possuíam documentos de identidade das forças de segurança cingalesas e, nalguns casos, até armas.
A informação pública sobre o campo e as suas operações é limitada. O site do Exército do Sri Lanka
oferece poucos detalhes sobre o contexto e história do Campo, mas fornece uma visão
organizacional básica de Divisões, Brigadas e Batalhões afiliados baseados no Campo8. Não existe
informação pública sobre outras forças de segurança baseadas no Campo, nem sobre se e como
estes grupos interagem ou interagiram em termos de mandatos sobrepostos.
Local de Detenção Ilegal
A utilização do Campo Joseph em tortura e maus tratos, incluindo violência sexual, foi bem
documentada pela investigação da OHCHR sobre o Sri Lanka9, bem como por grupos de defesa dos
direitos humanos ao longo de várias décadas. A investigação da OHCHR, que abrange o período entre
2002 e 2011, deixou claro que o Campo Joseph não era um local de detenção que funcionava
oficialmente10; não há qualquer indicação de que isto tenha mudado e, no entanto, o Campo
continua a ser utilizado para recolha de informações, interrogatórios, investigações e detenções não
oficiais.
Visita do Relator Especial da ONU sobre a Tortura
A ITJP congratula-se com o acesso das Nações Unidas ao Campo Joseph em Maio de 2016. Uma
equipa que acompanhou Juan Mendez, então Relator Especial sobre Tortura e outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes visitou o Campo e se reuniu com oficiais. Considerando
o tamanho do Campo e o tempo limitado da visita, é evidente que uma busca detalhada não foi
possível ou realmente empreendida. Mais detalhes sobre o layout do campo e suas instalações foram
subsequentemente obtidos, o que facilitaria uma investigação mais detalhada. Isso ainda é
necessário e, como tal, a visita do Relator Especial não pode e não deve ser interpretada como a
palavra final sobre o assunto ou como uma confirmação de que Campo Joseph não é um local de
detenção e tortura.
Layout do Campo
O Campo Joseph é um vasto complexo que se estende numa grande área e que inclui uma pista
aérea. As coordenadas exatas do seu perímetro oriental são pouco claras no mapa incluído neste
relatório. O “Campo” localiza-se em Vavuniya, próximo do centro da cidade e está cercado de
comunidades residenciais. Distinguem-se várias entradas oficiais para a base.
Um mapa das instalações do Corpo de Inteligência Militar (MIC) no Campo, fornecido por uma
testemunha interna, estabelece cinco locais de detenção, quatro para os homens e uma instalação
separada para as mulheres, e cinco áreas de interrogatório, novamente quatro para os homens, uma
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para as mulheres. O mapa mostra claramente a proximidade dos escritórios e alojamentos do MIC. A
ITJP tentou transpor este esboço para mapas Google Earth.
Detenções e Interrogatórios
O número de detidos mantidos num dado momento parece ter variado. Durante os estágios finais da
guerra e no período imediatamente a seguir à rendição houve um aumento na circulação de detidos.
Os responsáveis tomaram algumas medidas para manter os detalhes da localização física do Campo
Joseph em segredo dos detidos e sequestrados. Os prisioneiros eram, na maioria das vezes,
vendados ou encapuzados ao entrar e sair do campo, bem como ao ser transferidos dos veículos de
transporte para as celas, e entre as celas e as salas de interrogatório. Eles descrevem a passagem por
postos de controlo e sobre lombas na estrada antes de serem conduzidos às celas. Nenhum forneceu
descrições significativas das instalações exteriores, mas alguns, que não foram vendados,
descreveram ver grandes árvores, um talude perto da saída, um grande portão de metal e estátuas
de leões.
Transferências para o Campo Joseph
A maioria das testemunhas foi transferida para o Campo Joseph diretamente do seu ponto de
captura ou rendição às forças de segurança cingalesas, ou a partir de campos IDP, de “reabilitação”,
ou outros locais de detenção, à medida que eram identificados e assinalados por informadores que
trabalhavam com o exército. Diversos detidos descrevem ter sido pontualmente transportados para
interrogatórios em Campo Joseph a partir de outros locais de detenção. Para muitos, o Campo
Joseph foi um entre vários locais de detenção. A maioria foi trazida individualmente, alguns em
pequenos grupos. Uma testemunha descreve ter sido transferida com 90 outros membros do LTTE
em Maio de 2009, outra, com um grupo de 30 em Agosto de 2009 do Campo de Rambaikulam:
“Durante o transporte o meu grupo não estava vendado, mas não conseguíamos ver nada devido às
janelas negras e por nos ter sido dito para nos sentarmos nos assentos e olhar para o chão do veículo.
Ouvi sons de outros veículos e altifalantes durante o trajeto, que durou menos de meia hora. O
veículo viajava a alta velocidade numa superfície plana e passamos por cima de algumas lombas na
estrada. O veículo abrandou ou parou e ouvi o som de um portão se abrindo. Depois de passarmos o
portão continuamos uns dois minutos até parar. Saímos do veículo. Eu vi que estávamos num campo
do exército.”
Testemunha Masculina em 2009
Rapto
Em 15 casos, as testemunhas foram levadas de casa, de postos de controlo ou da estrada e
transferidas para Campo Joseph. O relato que este homem faz do seu rapto em 2014 é bastante
típico:
“Eu estava jantando em minha casa em Mullaitivu quando ouvimos alguém batendo na porta. Minha
Mãe foi abrir e cinco homens em roupa civil entraram na casa, empurrando-a para o lado, avançaram
para mim e me agarraram. Minha Mãe lhes perguntou porque o faziam, mas eles nos disseram para
não fazer ruído. Um homem colocou uma pistola na minha cabeça e disse que se alguém gritasse eles
me matariam. Os homens falavam em mau Tâmil. Minha mãe estava implorando, mas eles me
arrastaram para o veículo, um golfinho branco (Toyota Hiace), que estava estacionado fora. Os
homens nunca pediram meu nome ou minha identificação. Eles me empurraram dentro do veículo
para deitar de bruços no chão entre os assentos. Alguém amarrou minhas mãos atrás das minhas
costas com um pedaço de pano.”
Testemunha Masculina em 2014
Uma testemunha feminina entrevistada pelo ITJP foi transportada para o campo numa carrinha
branca em duas ocasiões, em 2009 e mais uma vez um ano depois.
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Celas
As descrições das celas das diferentes testemunhas variam a nível de detalhe, a maioria ofereceu
alguma descrição, e 14 forneceram esboços desenhados de memória. Todas as descrições afirmam
que as celas não tinham janelas e não estavam iluminadas. As testemunhas descrevem celas no résdo-chão e no subsolo, embora alguns tenham sido detidos num edifício de 2 andares. A maioria tinha
sido construída especificamente como celas de detenção, com barras e portas de metal. Dez
testemunhas masculinas descreveram terem descido 10 ou 15 degraus ao ser conduzidos a celas
subterrâneas. Algumas celas eram grandes e continham até 20 detidos11. Outras eram claramente
minúsculas12:
“A cela era muito pequena, eu não podia esticar as pernas quando estava deitado, eu meço cerca de
1,70m. O quarto tinha cerca de um metro de largura e havia um espaço de aproximadamente 25 cm
entre a minha cabeça e o teto quando eu estava em pé. Havia uma latrina normal e uma pia num
canto e eu tinha que sentar no outro canto.”
Testemunha Masculina em 2010
“Era um quarto muito pequeno. Eu não podia me estender quando estava deitada. Eu não conseguia
dormir porque eles colocavam água no chão.”
Testemunha Feminina em 2013
Condições
Os detidos foram mantidos no Campo Joseph entre alguns dias e diversos meses. Três testemunhas
passaram mais de dezoito meses encarcerados no campo. Nenhum foi visitado pelo ICRC ou por
familiares no Campo Joseph.
Dois detidos mencionam ser algemados nas celas, presos a argolas de metal fixas no chão. As
experiências não são uniformes, mas a maioria dos prisioneiros refere estar em roupa interior
durante o seu encarceramento. A poucos foi permitido manter as suas roupas.
As condições eram geralmente imundas e as celas não possuíam instalações sanitárias. Algumas
testemunhas, mantidas no subsolo, descrevem ter que bater na porta durante muito tempo até que
um guarda os escoltasse à casa de banho que normalmente não tinha porta13. Em muitos casos, eram
fornecidos aos detidos uma garrafa para urinar e um saco de plástico para defecar, e eram levados
periodicamente a despejá-los. Alguns foram levados a se lavar regularmente, outros nunca. Uma
testemunha passou quase 3 meses sem poder se lavar.
Muitos detidos descrevem receber um prato de comida por baixo da porta; comida fria e de muito
má qualidade, ao ponto de não ser comestível14. Alguns receberam cuidados médicos básicos (um foi
hospitalizado), mas a maioria não, apesar dos ferimentos sustidos durante os interrogatórios e no fim
da guerra15.
A comunicação entre os detidos era limitada, e a presença de outros era muitas vezes ouvida através
de gritos e choros provenientes das salas de interrogação ou das celas16. A maioria dos detidos,
incluindo mulheres, foi mantida em isolamento durante a sua detenção no Campo Joseph com uma
interação muito limitada com outros prisioneiros, embora alguns tenham sido detidos com outros
por breves períodos. Uma mulher descreve ter estado numa cela com 4 meninas de 16 ou 17 anos;
eram forçadas a se sentar nuas com as mãos e pés atados.

Interrogatórios
Em Maio de 2009, a deslocação de 282,000 pessoas de áreas controladas pelo LTTE proporcionou aos
serviços de inteligência militar e policial uma oportunidade única para construir uma imagem
detalhada dos funcionários e infraestrutura do LTTE. Foi despoletado um esforço massivo de recolha
e análise de informação que integrou uma série de funcionários dos serviços de segurança e
18

MALE WITNESSES
DETAINED IN
2014 AND 2009

“They took me down about 10-15 steps.
I was put in a cell. They removed my
blindfold and the handcuffs. Everything
in the room was bare cement; the
door had metals bars and metal sheeting.
There was a small hole at the top
of the door where the guards could peek
through. There were no windows
and no lights inside. The cell smelled
of urine and dirt.”

“I walked down about 10-15 steps and was
made to turn left inside a cell.
I heard the creaking sound of iron
gates. Inside the cell a person removed
my blindfold. The cell was about small
the walls and floor made of cement. The
door was made of iron.”

26

TEN WITNESSES DESCRIBED GOING DOWN STEPS TO
UNDERGROUND CELLS.
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2009

“He asked me to sign the document he had
written by hand in Sinhala. I saw there
was a video camera in front of me;
I don’t know if it was filming me. I also
saw a voice recorder. He ordered the
others to take my photo and fingerprints.
Another soldier told me to sign
on several blank pieces of paper.”

28
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inteligência para lá das equipas do Campo Joseph. Por vezes a corrupção impediu a sua eficácia, já
que vários membros procurados do LTTE e os seus familiares próximos puderam fugir do país ao
subornar os próprios membros das forças de segurança responsáveis pela sua captura.
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“Quando me retiraram a venda pude ver correntes de metal com algemas penduradas no teto.
Também vi tubos, bastões de madeira e a velha parede de cimento manchada de sangue. A sala não
tinha janelas, mas havia uma pequena mesa e uma cadeira. Fiquei de gatas no chão depois de ser
pontapeado. Alguém veio, se colocou em pé sobre as minhas mãos e as pisou com suas botas.”
Testemunha masculina detida em 2009
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Desde 2009, uma abordagem mais coordenada e sistemática foi progressivamente empregada para
verificar a informação obtida, priorizando a localização dos quadros e armas enterradas. Hoje, quase
oito anos depois do fim da guerra, o exercício de limpeza transformou-se; o processo continuado de
raptos e tortura que leva as vítimas ao exílio foca-se agora em apoiantes do LTTE, ativistas políticos,
baixos quadros e recrutas forçados/infantis que representam pequena ameaça militar.
Em geral, os interrogatórios em Campo Joseph caracterizavam-se pela violência e intimidação; várias
testemunhas descrevem o medo constante de ser baleados e as intimações a cooperar, não só nos
interrogatórios formais, mas também em apartes com informadores do LTTE que trabalhavam para o
serviço de inteligência militar.
A metodologia e intensidade dos interrogatórios variavam, os interrogadores nem sempre colocavam
perguntas diretas, mas faziam afirmações que o detido devia confirmar. Os objetivos não eram
sempre claros, mas o conjunto dos depoimentos fornece uma visão geral dos principais assuntos em
que os interrogadores se focavam:
•

•

•

•
•
•

Estabelecer e/ou confirmar informação biográfica, especialmente com respeito a admissões
e detalhes de adesão e associação com o LTTE, incluindo as funções desempenhadas por
familiares e amigos. Vários detidos tinham familiares que eram superiores nas estruturas do
LTTE ou tinham irmãos, irmãs, primos, primas, tios e tias que ocupavam funções centrais no
LTTE. Em vários casos, as testemunhas foram fisicamente identificadas por outros quadros
do LTTE capturados que colaboravam com as forças de segurança no próprio Campo Joseph,
ou por quadros infiltrados por ordem do Coronel Karuna.
Identificação dos quadros e liderança do LTTE, pessoalmente e por fotografia17. Algumas
testemunhas participaram na identificação física no ponto de rendição, em centros de
detenção e campos IDP, e no próprio Campo Joseph (a utilização de um espelho unidirecional
foi mencionado em uma declaração). A identificação daqueles que não tinham sido mortos
ou detidos era de especial importância. Também foram fornecidas às testemunhas
fotografias de cadáveres para identificar.
Detalhes sobre manobras militares e localização de esconderijos de armas, equipamento de
comunicação e registos/documentação do LTTE. No fim da guerra, vários detidos foram
transportados para Campo Joseph para indicar a localização de armas enterradas na zona de
conflito. Alguns fizeram falsas admissões com o intuito de parar a tortura, apenas para sofrer
mais violência quando se mostraram incapazes de localizar os esconderijos. Nos últimos
anos, tem aumentado o enfoque em encontrar UXO, coletes e cintos suicidas, e minas
terrestres escondidas, baseado no receio de que estes possam ser utilizados para “reativar o
LTTE”.
Detalhes sobre a infraestrutura e logística do LTTE, bem como funções e responsabilidades
dos funcionários do LTTE.
Detalhes sobre a localização de valores escondidos, tais como ouro enterrado e dinheiro.
Detalhes sobre o alegado renascimento do LTTE e ligações à diáspora tâmil.

Os depoimentos refletem uma intensificação dos esforços de localização de esconderijos de armas
no fim da guerra e no período pós-guerra. Este enfoque continuou no período analisado, incluindo
nos casos mais recentes, de 2016. Isso também se relaciona diretamente com casos envolvendo
asserções das forças de segurança sobre o renascimento do LTTE e planejamento e financiamento
relacionados, o que é usado para justificar a continuada militarização. Também é evidente que os
interrogadores tentaram vincular esses casos a detidos que foram capturados em conexão com
protestos e manifestações de comunidades tâmiles contra desaparecimentos não resolvidos e a
continuada militarização.
No Campo Joseph os detidos foram interrogados em vários locais e estavam frequentemente nus
durante o processo18. Muitas salas de interrogatório estavam bem equipadas e amiúde sujas com o
sangue das vítimas anteriores:
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“One person came to my cell in the night,
I don’t remember exactly what time and I
don’t know what he was wearing because it
was dark, but he raped me from behind.
He put his penis in my anus and he raped
me for about five minutes, I think, I
was lying face down on the floor, he
held my hands tight and pressed his body
on top of me. I was screaming because
it was painful. After he finished with
ejaculation – I could feel it inside
me, he made me take his penis into my
mouth. He didn’t speak to me, he smelled
of cigarette smoke but not of alcohol
although I think he must have been drunk
because he was so aggressive.”
MALE WITNESS (2015)

XX
34

“During my two/three weeks in detention
I was subjected to 6 or 7 gang rape
sessions. I was naked almost all the
time. Two or three different men came to
my room each time. They would rotate.
They did not wear uniforms. Sometimes
during the interrogations they would
wear army uniforms - light and dark green
mix - but not during the rapes. After a
couple of days they had moved me to an
even smaller room where I would sleep.
They raped me in that room by penetrating
my vagina with their penises. They also
penetrated the rear passageway, my anus,
with their penises. The room is very
small so only one man could fit in it at
a time. They used to take turns to rape
me, one after the other. Usually each man
would rape me at least once. Usually
one would have his penis in my mouth
while the other one raped me with his
penis below. One day while interrogating
me they also put a baton into my vagina.”
FEMALE WITNESS (2013)

XX
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2011
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“They tied me to the pillar by my hand
and legs. They punched me in the face
and my nose started bleeding. After
this they released me from the pillar
and I fell on the ground and here they
stamped on me with their boots. While I
was in this room another man was tied to
a pillar. He was facing it and his back
exposed. They kicked him and beat him
with sticks and rods.”

“I was tied upside down and they put
a plastic bottle in front of my face.
The bottle emanated fumes and caused
a burning sensation in my throat
and I started coughing and my eyes and
head hurt. They also had a bag soaked
in petrol that they tied around my head
while I was upside down. It became
unbearable and my body started shaking.
Then they took me down and said,
‘Now you will start talking’”.

ANOTHER DETAINEE ALSO
DESCRIBED BEING TIED TO
PILLARS IN JOSEPH CAMP.
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“Na sala de interrogação estavam todos os instrumentos de tortura antes de o prisioneiro ser
trazido. Isto incluía arame farpado que era introduzido num tubo e depois no ânus, martelos, e
alicates para arrancar unhas dos pés e das mãos. Havia na sala uma mesa, uma cadeira, algemas e
correntes, polias e cordas para pendurar as pessoas do teto.”
Testemunha masculina em 2009
“Nesta sala havia uma mesa e 2 cadeiras, dois homens sentados nas cadeiras e outro em pé. Todos
usavam roupa civil e não estavam armadas. Eu podia ver manchas de sangue nas paredes. Não havia
imagens nas paredes. Havia tubos cheios com algo, fios grossos e bastões de madeira – do tamanho
dos postes de críquete. Não havia janelas, mas havia uma conduta de ventilação. A porta era de
madeira e fechou-se atrás de mim.”
Testemunha masculina em 2016
Manutenção de registros
É justo supor que as autoridades responsáveis geraram um registro substancial dos detidos que
passaram por suas mãos. Muitos interrogatórios culminaram com a assinatura de "confissões".
Alguns detidos tiveram que assinar documentos em branco, mas a maioria foi obrigada a assinar
documentos em sinhala, que a maioria dos detidos tâmil não compreendiam. Nenhuma
interpretação foi oferecida. Várias testemunhas mencionaram que foram fotografadas e que as suas
impressões digitais foram recolhidas; equipamento vídeo e áudio foi referido. O processamento
administrativo foi às vezes conduzido em uma sala separada da dos interrogatórios. Os detidos foram
às vezes espancados durante esses processos.
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“Eles me fizeram descer 10 ou 15 degraus. Me colocaram numa cela. Removeram a venda e as
algemas. Tudo na cela era de cimento; a porta tinha barras e chapas metálicas. Havia um pequeno
buraco no cimo da porta por onde os guardas podiam espreitar. Não existiam janelas, não havia luz.
A cela cheirava a urina e a lixo.”
“Desci cerca de 10 ou 15 de graus e me fizeram virar à esquerda para uma cela. Ouvi os portões
metálicos rangendo. Dentro da cela alguém retirou minha venda. A cela era pequena, as paredes e o
chão de cimento. A porta era de ferro.”
Testemunha masculina detida em 2009
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Com o passar dos anos, os interrogadores muitas vezes tomavam notas ou traziam com eles os
arquivos existentes sobre o suspeito. Por exemplo, uma testemunha detida em 2011 em outro
campo do exército e forçada a confessar coisas que não tinha feito para parar a tortura, verificou em
Campo Joseph que o novo interrogador continuou onde o último tinha terminado e possuía todos os
detalhes de sua falsa confissão. Uma vez que a informação não era verdadeira, a informação só
poderia vir de arquivos partilhados entre o pessoal desses locais de detenção não autorizados.
O ITJP também verificou que, nos anos após a guerra, os interrogadores cingaleses falam cada vez
mais tâmil, embora geralmente não sejam fluentes, e portanto dependem muito menos de
intérpretes19.

Tortura e Violência Sexual
Tortura e tratamento ou castigos cruéis, desumanos ou degradantes
O uso de tortura por parte das forças de Segurança do Sri Lanka está bem documentado pelo ITJP e
outras organizações Os depoimentos de detidos do Campo Joseph corroboram alegações passadas
de abuso sexual perpetrado contra prisioneiros masculinos e femininos por membros das forças de
segurança incluindo oficiais superiores20. 42 testemunhas (todas as mulheres e 35 homens) neste
estudo forneceram detalhes específicos da sua tortura no Campo Joseph, na maioria das vezes em
mais de uma ocasião. Aqueles que não foram torturados em Campo Joseph foram torturados
noutros locais de detenção. Muitas testemunhas deste estudo também vivenciaram múltiplos
incidentes de estupro, tortura de natureza sexual e outras formas de violência sexual.
A tortura foi sistematicamente utilizada em interrogatórios em Campo Joseph para recolher a
informação enumerada acima, bem como para:
•
•
•

Pressionar quadros do LTTE para se tornarem informadores e colaboradores;
Punir a adesão e associação ao LTTE e a recusa em fazer revelações sobre o LTTE;
Punir o alegado “renascimento do LTTE”, incluindo a promoção de campanhas legais e
manifestações pela procura de desaparecidos, direito à terra, etc.

Para além da tortura, os detidos foram sujeitos a outros tratamentos degradantes, como urinarem
neles, serem forçados a despir-se e serem ridicularizados. Os interrogadores usavam rotineiramente
linguagem étnica injuriosa, referindo-se às suas vítimas como “cães tâmil” e “escravos tâmil”.
Nalguns casos, os detidos tiveram que testemunhar a tortura de outros:
“Eu vi colocarem a cabeça de um homem numa sacola de plástico com gasolina e ele suforcar. Ele
tinha feridas sangrando em todo o corpo devido a ser chicoteado com cabos eléctricos e a sua cabeça
tinha sido submergida num tanque de água para asfixiá-lo.”
Testemunha masculina em 2009
As vítimas eram geralmente repetidamente torturadas durante as suas detenções em Campo Joseph,
que duraram entre alguns dias a 21 meses. Os métodos de tortura seguem os mesmos padrões
documentados noutros locais das forças de segurança pelo ITJP, mas os sobreviventes do Campo
Joseph mencionam especialmente espancamentos brutais que os deixavam inconscientes. Num caso
a clavícula da vítima foi fraturada, noutro foram infligidas graves ferimentos na cabeça, com
consequências a longo prazo.
Os métodos de tortura incluíram: falaca, asfixia (geralmente com uma sacola de plástico ensopada
em gasolina colocada sobre a cabeça21, mas também usando malagueta22), pontapés, estalos,
espancamentos com bastões de madeira e tubos de plástico, chicoteamento com cabos e arames de
metal, suspensão de polias e de ganchos no teto, e várias formas de tortura com água. Isto era
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geralmente feito com a vítima amarrada. Também houve marcação com metal quente, queimaduras
com cigarros e isqueiros, extração das unhas com alicates, e golpes nas orelhas até sangrarem.
Vinte e três pessoas (quatro mulheres e dezanove homens) descreveram especificamente atos de
tortura envolvendo os seus genitais e seios; incluindo várias formas de golpes e queimaduras que
faziam parte rotineira do processo de interrogatório23. Esse era um componente integral da
administração da dor e humilhação.
Várias testemunhas masculinas descreveram ser estupradas analmente com objetos como tubos,
varas de metal e postes de críquete:
“Em duas outras ocasiões, eles forçaram um tubo no meu ânus enquanto eu estava suspenso do
teto.”
Testemunha masculina em 2016
“Fui severamente torturado diariamente nos primeiros três meses. Eles esmurraram minha cara, me
espancaram com uma vara de metal, bateram na sola de meus pés com uma vara de madeira. Eu
tinha um frasco inserido no meu ânus, eles me eletrocutaram e abusaram sexualmente de mim quase
todos os dias. Mesmo os oficiais de alto escalão do exército me abusaram sexualmente um após o
outro, me estupraram em grupo por muitos dias.”
Testemunha masculina em 2009
Em dois casos foram inseridos tubos no reto das vítimas, foi posto arame farpado dentro do tubo e
depois retirado e remexido com o intuito de lacerar o reto da vítima. Este homem foi torturado desta
forma com o objetivo de o obrigar a confessar o seu envolvimento num ataque do LTTE em que ele
não poderia ter participado, pois nessa altura tinha apenas 13 anos. Foi um caso de identidade
equivocada:
“Eles me empurraram para dentro e me deitaram de barriga para baixo sobre uma mesa virada com
os pés para cima. Eles removeram meus shorts e amarraram cada perna e braço nos quatro postes da
mesa. Um soldado trouxe um tubo em uma mão e uma corda de arame farpado na outra e ele disse
que se eu não admitisse que eu era a pessoa que eles disseram, eles me obrigariam a dizê-lo. Duas
pessoas afastaram minhas nádegas e senti uma inserir do tubo. Foi extremamente doloroso. Eu
estava chorando e um cara puxou minha cabeça para cima e perguntou novamente se eu era aquela
pessoa e eu balancei a cabeça e disse 'Não, não, não'. Então eu senti que ele puxou o tubo para fora,
senti uma dor intensa e desmaiei. Na altura, não percebi que era por causa do arame farpado dentro
do tubo. Eu pensei que eles iam me bater com o fio. Eu podia sentir que algo estava sendo girado
dentro do meu reto, mas eu não sabia o que era; só percebi mais tarde. Quando eu recuperei a
consciência estava deitado no chão em uma sala, havia sangue por toda parte no chão e eu não
podia me mover. No dia seguinte eu podia me mover um pouco e eu toquei em torno do meu ânus,
alguns pedaços de carne estavam saindo, como se de um frango assado.”
Testemunha Masculina em 2009
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“Desci cerca de 10 ou 15 de graus e me fizeram virar à esquerda para uma cela. Ouvi os portões
metálicos rangendo. Dentro da cela alguém retirou minha venda. A cela era pequena, as paredes e o
chão de cimento. A porta era de ferro.”
Testemunha masculina detida em 2009
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Violência Sexual
A tortura infligida em detidos no Campo Joseph foi premeditada, planeada e pensada para causar dor
e sofrimento intensos. Isso incluía violência sexual perpetrada com o objetivo claro de causar dor
física, sofrimento psicológico, humilhar, injuriar e destruir a autoestima da vítima.
A tortura sexual incluiu os estupros de homens e mulheres, a inserção de objetos tal como paus,
postes de críquete ou garrafas de Coca-Cola na vagina ou no ânus, sexo oral forçado, o esmagamento
dos genitais masculinos, e mordidas e queimaduras de cigarro nos seios e genitais das mulheres. Isso
tinha o objetivo de destruir o prisioneiro ainda mais que a tortura física.
Todas as seis mulheres e 18 homens testemunhas reportaram ter sido estuprados e sexualmente
abusados em múltiplas ocasiões durante a sua detenção no campo. Isto se verificou desde o caso
mais antigo, em 2007, ao mais recente, em Dezembro de 2016.
Muitos detidos, homens e mulheres, foram estuprados e abusados repetidamente, frequentemente
sofrendo estupro em grupo. Um dos 60 informadores sediados em Campo Joseph depois da guerra,
descreveu ver uma mulher atada a uma cadeira ser estuprada e sexualmente abusada, por múltiplos
agressores, os seus seios mordidos e o seu corpo coberto de arranhões. Ele afirmou que parte do seu
trabalho era não só identificar antigos camaradas, mas também “moças bonitas” para os militares
estuprarem nas noites em que bebiam. Ele descreveu como os ouviu se vangloriar de estuprar cada
um pelo menos 15 mulheres tâmil.
A violência sexual ocorria tanto nas celas como nas salas de interrogatório; os autores eram
frequentemente interrogadores e/ou guardas, mas muitas vezes estava demasiado escuro para os
identificar.
Para alguns, embora os interrogatórios tenham parado, a tortura e, em particular, a violência sexual
continuaram. Como descrito anteriormente, os detidos homens eram normalmente separados das
mulheres. O mapa das instalações do serviço de inteligência militar mostra uma área em que homens
e mulheres eram interrogados em zonas próximas. Várias testemunhas ouviram os gritos das
mulheres abusadas; um vislumbrou uma imagem atroz:
“Quando saímos da sala para o corredor eu mal podia andar. A porta para a secção das mulheres
estava entreaberta. Vi uma quadro feminina deitada de costas no chão. Estava completamente nua.
Vi claramente uma garrafa de refrigerante introduzida na sua vagina. Os seus braços estavam tão
afastados como as suas pernas. A porta não estava suficientemente aberta para eu ver
(completamente) as duas outras moças. Não sei dizer se a moça e as outras duas estavam vivas.”
Testemunhas Masculina em 2009
Em outro incidente, os soldados tentaram forçar um prisioneiro a estuprar uma prisioneira:
“Eles nos forçaram a retirar as nossas roupas. Quando eu recusei, me bateram e pontapearam. Os
soldados retiraram as nossas roupas; a mulher lutou, gritou e implorou que a deixassem. Me
forçaram a tocar o corpo dela; se riram e fizeram fotografias. Dois estavam segurando as mãos dela e
me disseram para a abraçar e estuprar; usaram essa palavra em mau tâmil. Eu recusei e eles me
espancaram violentamente e a espancaram violentamente em frente a mim. O seu nariz e boca
sangravam e as minhas orelhas estavam sangrando. Eu estava fraco e exausto e desesperado. A
mulher caiu no chão e eles a arrastaram para fora. Me levaram de volta para a minha cela. Essa
experiência me afetou profundamente; o abuso de uma mulher tâmil e me forçar a abusar uma irmã
tâmil foi tão angustiante para mim, me sinto zangado, triste e me culpo.”
Testemunha masculina em 2010
As testemunhas estão naturalmente relutantes em revelar os detalhes das suas experiências devido à
intensa vergonha e humilhação resultantes da violência sexual e isto pode dificultar o seu acesso a
tratamento médico e do stress pós-traumático. Compreensivelmente, muitos receiam que a violência
27

sexual de que foram vítimas se torne conhecida nas suas comunidades devido ao grande estigma
prevalente.
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MALE WITNESS
DETAINED IN 2010 — 11

“These were underground cells down about
10-12 steps. There were 15 men kept in
each cell. I didn’t know any of the
other detainees but they were mostly
former LTTE members; I could tell just
by looking at them. We were not allowed
to speak to each other.”

40

41

Testemunha masculina detida em 2010-2011
“Eles me amarraram de pés e mãos num pilar. Esmurraram a minha cara e o meu nariz começou a
sangrar. Depois disso me soltaram do pilar e eu caí no chão onde eles me pisaram com as suas botas.
Enquanto eu estava nessa sala, outro homem foi atado ao pilar. Ele estava virado para o pilar com as
costas para fora. Eles o pontapearam e o espancaram com paus e varas.”
“Eu estava pendurado de cabeça para baixo e eles puseram uma garrafa de plástico na frente da
minha cara. A garrafa emanava vapores que queimavam a minha garganta e eu comecei a tossir, os
meus olhos e cabeça doíam. Também colocaram uma sacola ensopada em gasolina na minha cabeça
enquanto eu estava pendurado para baixo. Tornou-se insuportável e o meu corpo começou a tremer.
Eles me desceram e disseram: “Agora você vai começar a falar.””
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Suborno e extorsão ligados à detenção e exfiltração
Os depoimentos das vítimas fornecem ulteriores provas da mercantilização da detenção e da
extração de resgates para liberação e saída do Sri Lanka. Isto parece ter se tornado um "negócio
secundário" e uma opção de geração de renda significativa para alguns oficiais. Subornos foram
pagos para garantir a libertação de trinta e quatro testemunhas de Campo Joseph do conjunto de
testemunhas do ITJP. Em quase todos os casos, essa informação veio de parentes que pagaram aos
militares por meio de intermediários. Muitos mencionam intermediários muçulmanos ou agentes de
inteligência desconhecidos, alguns não sabem quem estava envolvido. Em nove casos, o Partido
Democrático Popular Eelam (EPDP) foi mencionado como facilitador. Em vários casos, os mesmos
agentes que procuraram facilitar a libertação da detenção, ajudaram também as testemunhas a
deixar o Sri Lanka.
Não é claro como as forças de segurança explicaram o desaparecimento dos detidos, especialmente
nos casos em que poderia existir um registro de detenção. Dada a abordagem geral em relação aos
desaparecimentos e à culpabilidade das forças de segurança, é improvável que investigações internas
tenham sido iniciadas. No entanto, em quase trinta casos, as famílias das testemunhas foram
posteriormente visitadas por membros das forças de segurança em busca do detido "desaparecido".
A maioria foi ameaçada, e em vários casos, abusada fisicamente, até torturada. Se isso se destinava a
mascarar a cumplicidade entre os diferentes elementos do estabelecimento de segurança ou se
tratava de uma verdadeira tentativa de localizar um fugitivo registrado permanece obscuro; é um
reflexo adicional da opacidade que envolve o setor de segurança do Sri Lanka. Pode muito bem ser
uma tentativa de silenciar os membros da família e impedi-los de falar sobre a tortura.

Perpetradores
Identificação Individual
A ITJP possui os nomes de 36 funcionários de inteligência militar que alegadamente operavam em
Campo Joseph e mais de 40 nomes de informadores lá sediados, bem como 25 fotografias, diversos
números de telefone e, em alguns casos, detalhes de patente, números de serviço e histórias de
carreira24.
As fotografias foram misturadas com outras 24 fotografias e mostradas a testemunhas que se pensa
terem sido detidas em Campo Joseph ou na área circundante de Vavuniya. Várias testemunhas
reconheceram pessoas e algumas identificaram os seus alegados agressores nas fotografias:
(a) Esta testemunha é uma entre várias pessoas que identificaram um Major do exército que o
torturou em Campo Joseph:
“Eu o vi várias vezes na sala de tortura. Não consigo lembrar se usava roupa civil ou uniforme. Ele
pegou sua arma, a puxou e colocou a ponta da pistola tocando minha testa entre meus olhos. Ele fez
isso 2-3 vezes em dias diferentes.”
Testemunha Masculina em 2010
Várias outras testemunhas25 confirmam a presença do Major em Campo Joseph depois da guerra e o
seu envolvimento ou cumplicidade na tortura; uma testemunha feminina declarou que o mesmo
oficial fazia parte da sua equipa de interrogadores em Campo Joseph em 2010 e que estava presente
quando colocaram uma sacola empapada em gasolina na sua cabeça.
(b) Uma testemunha feminina identificou um outro Major que alegadamente pertencia à Inteligência
Militar e que estava estacionado em Campo Joseph em 2009 como um dos seus estupradores. O ITJP
conhece o seu nome, a sua posição em 2005 e possui detalhes da sua carreira; a sua localização em
Campo Joseph é confirmada por duas outras testemunhas.
(c) Outra mulher reconheceu vários outros militares alegadamente sediados em Campo Joseph
depois da guerra como aqueles que a estupraram repetidamente noutro campo antes do fim da
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guerra. Entre estes alegados perpetradores se inclui um oficial que o ITJP identificou por nome e
patente.
Identificação Genérica
No entanto, a maioria das vítimas não pode identificar seus torturadores pelo nome, embora a ITJP
tenha reunido alguns nomes adicionais de alegados perpetradores a partir de depoimentos. Em 32
casos, as testemunhas identificaram interrogadores militares, geralmente pelo tipo de uniforme. Isto
incluiu, por vezes, oficiais superiores:
“Eu também vi comandantes em uniforme camuflado, mas eles tinham listras, emblemas e estrelas
nos seus ombros e também uma faixa do ombro para o braço."
Testemunha masculina em 2009
Quase todos aqueles fisicamente envolvidos em tortura e abuso sexual eram homens, desde guardas
a oficiais superiores. Durante os interrogatórios e, por vezes, durante os espancamentos e abusos
sexuais das testemunhas, agentes de segurança femininas estavam presentes, tendo algumas
participado nos abusos.
Para certas testemunhas, a identificação dos perpetradores é confusa, especialmente porque a
maioria das detenções envolveu múltiplos incidentes durante longos períodos de tempo. A distinção
entre policiais e militares nem sempre era clara. Alguns interrogadores militares usavam roupas civis;
outros que usavam roupas civis atuavam como intérpretes ou escribas.
"O novo oficial também estava em roupas civis. Ele falava bem o tâmil. Eu presumi que ele era CID,
mas se ele era DIT ou inteligência militar eu não sei. Normalmente nos referimos a autoridades
vestidas de civil como CID, quer sejam ou não ".
Testemunha masculina em 2013
Em dez casos, a polícia, principalmente o DIT, foi mencionada. Em dois incidentes, as testemunhas
afirmam que lhes foram mostradas identificações DIT. Uma preponderância destes casos está
relacionada com incidentes mais recentes, talvez refletindo um papel mais focalizado em casos de
contraterrorismo. Houve um nível de cooperação entre as forças; como, e se, este se estendeu a
protocolos de cooperação e responsabilidades de comando relacionadas é atualmente
desconhecido. Em vários casos, as testemunhas foram transferidas de e para a detenção militar para
o notório 6º andar, sede do DIT em Colombo.
Informadores Tâmil
Os informadores entrevistados relataram ter sido coagidos a ajudar as forças de segurança do Sri
Lanka com as quais gozavam de diferentes graus de confiança.
Os informadores LTTE estavam às vezes presentes durante os parte dos interrogatórios, às vezes
disfarçados, outras vezes não, dependendo se os interrogadores queriam que o detido soubesse
quem era o informador. Conforme detalhado em outros relatos, raptores e interrogadores
raramente escondem sua identidade, o que reforça o sentimento de impunidade com que operam.
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“Estas eram salas subterrâneas, no fundo de 10 ou 12 degraus. Havia 15 homens em cada cela. Eu
não conhecia nenhum dos outros presos, mas eram quase todos antigos membros do LTTE; eu sabia
só de olhar para eles. Não nos era permitido conversar.”
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“Nem os homens da Inteligência Militar nem nós estávamos mascarados. Não tínhamos medo de ser
identificados ou mais tarde julgados em tribunal pelo que fizemos. Nós éramos o poder, ninguém nos
prendia. Éramos nós que prendíamos. "
Testemunha masculina em 2009
“Eles me mantinham em uma van no campo. A van tinha janelas tingidas janelas para que eu não
pudesse ser visto e identificado. Eles traziam ex-quadros LTTE já identificados para as janelas e me
pediam mais informações sobre eles. "
Testemunha masculina em 2009
Os membros do LTTE que trabalharam como informadores para a Inteligência Militar forneceram
dados importantes sobre suas experiências trabalhando para as forças de segurança do Sri Lanka. Um
número crescente de combatentes LTTE capturados foi induzido a colaborar, muitos por tortura e
ameaças à família. Um número de mulheres membros do LTTE detidas em Campo Joseph também
foram alvo de recrutamento.
"As mulheres estavam detidas no meio do Campo perto do quartel oficial do MIC e longe dos homens.
Eu não estava na sua área muito frequentemente. Lembro-me de ter visto três prisioneiras. Depois de
terem sido torturadas, elas se juntaram ao nosso grupo trabalhando para o exército ".
Testemunha masculina em 2009
A estrutura descentralizada e altamente secreta do LTTE significava que, para identificar todos os
seus membros, a inteligência do Sri Lanka precisava de informadores de cada célula ou unidade,
incluind as femininas. O efeito de tantos jovens homens e mulheres forçados a trair outros tem sido
devastador para a comunidade tâmil. Isso tem contribuído muito para a erosão de qualquer
sentimento de identidade partilhada ou confiança.

34

Conclusão e Recomendações
Conclusão
Este relatório corrobora alegações de longa data de que o Campo Joseph, uma peça central da
infraestrutura de segurança do Sri Lanka, foi e continua a ser usado para detenções e interrogatórios
ilegais. É um local onde a tortura e a violência sexual são habituais e utilizadas com total impunidade,
até dezembro de 2016. As testemunhas confirmam que Campo Joseph possui salas de interrogatório
e de tortura construídas especificamente para levar a cabo uma política cuidadosamente planejada e
deliberada de tortura e violência sexual, bem como outras violações e abusos de direitos humanos. A
tortura permite alcançar não só os imperativos de recolha de informações dos serviços de segurança,
mas é, em muitos casos, usada para humilhar e injuriar os detidos, ao mesmo tempo satisfazendo
uma série de perversões grotescas dos membros das forças de segurança.
É pouco provável que a principal liderança militar do Sri Lanka, muitos membros da qual estiveram
sediados em Campo Joseph, não tenha conhecimento das detenções e violações ilegais realizadas
neste campo. Repetidas alegações de suborno e extorsão por resgate para a libertação de
testemunhas corroboram um padrão estabelecido de crime organizado no coração dos serviços de
segurança do Sri Lanka. Isso deve ser motivo de grande preocupação para um governo eleito numa
promessa de "boa governança".
Documentos e investigações do ITJP e outros validam alegações de que uma cultura de tortura e
violência sexual, principalmente contra os tâmiles, se tornou institucionalizada nas forças de
segurança no Sri Lanka durante o conflito e o pós-guerra. Um legado de violações acompanhado de
um sentimento de impunidade permanece arraigado apesar dos compromissos internacionais e
domésticos do Sri Lanka para investigar e processar tais abusos.
O Sri Lanka faz parte dos tratados e instrumentos de direitos humanos das Nações Unidas que
proíbem a tortura e os maus-tratos26. No plano interno, o artigo 11 do capítulo III da Constituição
dispõe que "ninguém será submetido a tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes"27. O Governo do Sri Lanka cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força da
Convenção contra a Tortura da ONU e adoptou a Lei n.º 22 de 1994 sobre a Convenção contra a
Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Nos termos do artigo 2.º os atos
de tortura, bem como a participação, cumplicidade, apoio, encorajamento, incitamento e tentativa
de tortura são delitos puníveis com pena de prisão de 7 a 10 anos e multa de 10.000 a 50.000 rúpias
(aproximadamente $70 a $350). Os artigos 321.º e 322.º do Código Penal (decreto n.º 11 de 1887 e
alterações subsequentes) criminalizam também os atos abrangidos pela Convenção, tais como causar
intencionalmente danos ou danos graves com o objetivo de extorquir confissões ou informações que
levem à detecção de uma infracção ou má conduta. A pena para uma pessoa condenada por estas
infracções é um máximo de 10 anos de prisão e uma multa.
O atual quadro legal em relação à violência sexual no Sri Lanka prevê que os atos de violência sexual
possam ser processados a nível doméstico como estupro, estupro institucional, estupro em grupo ou
abuso sexual grave. Estupro institucional é definido como atos cometidos por oficiais públicos ou
pessoas em posições de autoridade contra mulheres em custódia oficial ou contra mulheres que
foram indevidamente detidas; isso poderia ser usado para acusar os membros das forças de
segurança que tenham cometido tais crimes contra aqueles sob sua custódia. Se o Governo do Sri
Lanka estivesse politicamente empenhado em combater a violência sexual, poderia utilizar a
Convenção contra a Tortura para processar a violência sexual. Dada a gravidade e a escala da
violência sexual no Sri Lanka, incluindo a violência sexual relacionada com conflitos, o estupro e a
violência sexual devem ser tratadas como um crime internacional grave. O Governo do Sri Lanka, no
entanto, não ratificou o Estatuto de Roma nem incorporou a responsabilidade de comando no seu
direito interno, embora o recente relatório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos recomende que isso seja feito antes de estabelecer o mecanismo judicial proposto28. A
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inobservância desta recomendação cria uma lacuna de impunidade, que perpetua a ilegalidade e a
impunidade sob a qual as forças de segurança operam.
Evidentemente, este quadro jurídico de prevenção não proporcionou dissuasão e recurso
adequados; apenas um punhado de membros da força de segurança foram investigados ou
responsabilizados pelo crime de tortura e violência sexual, nenhum ligado ao Campo Joseph. Isto
levanta profundas preocupações sobre a integridade do sistema de justiça criminal do Sri Lanka.
O falha do governo do Sri Lanka em responder adequadamente e agir em função das repetidas
alegações sobre o Campo Joseph e outros locais de tortura apenas fragilizará a sua posição. As
afirmações do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka à 34ª sessão do Conselho de Direitos
Humanos de que o seu governo tem "uma política de tolerância zero para a tortura"29 são
desmentidas pela realidade no terreno. As continuadas violações e abusos em curso minam a
credibilidade dos compromissos assumidos pelo governo do Sri Lanka para combater tais abusos e,
por extensão, representam um desafio fundamental para as perspectivas de construção de confiança
na agenda transicional do governo para a justiça. Isto, juntamente com a falta de soluções
adequadas, demonstra amplamente a falta de vontade política por parte do governo Sirisena. Muito
mais pode e deve ser feito.
Recomendações
Para os Estados membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU:
-

Na 34ª Sessão, em março de 2017, convidar (a) o Relator Especial sobre Tortura e Outras
Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes e (b) o membro do comitê
responsável pelo Sri Lanka do Comitê contra a Tortura da ONU, a conduzir uma visita
conjunta ao "Campo Joseph" e ao "4º andar" (CID). Esta deve incluir visitas extensas ao local,
mapeamento de todas as estruturas, análise forense, acesso a imagens de satélite atuais e
históricas, exame detalhado de registros e relatos militares, incluindo registros de transporte
e registros de entrevistas que as forças de segurança do Sri Lanka devem disponibilizar, bem
como a condução de entrevistas detalhadas com sobreviventes dentro e fora do Sri Lanka.

-

No seguimento desta visita, o (a) Relator Especial sobre Tortura e Outros Tratamentos ou
Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes e o (b) membro do comitê competente
responsável pelo Sri Lanka do Comitê contra a Tortura das Nações Unidas, devem elaborar
conjuntamente uma lista de alegados perpetradores de violações dos direitos humanos que
foram nomeados nos relatórios das Nações Unidas, incluindo os de relatores especiais
passados, e pedir ao Governo do Sri Lanka que demonstre seu compromisso com a prestação
de contas ao suspender esses indivíduos e investigando-os imediatamente e informando o
Conselho sobre o progresso no prazo de um ano.

Para o Governo do Sri Lanka:
-

Admissão pública da utilização de Campo Joseph como um local de detenção ilegal durante
décadas, o encerramento imediato de todos os centros de detenção não oficiais ainda em
operação no Campo (como já recomendado pelo Relator Especial sobre Tortura e Outros
Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes30) e a tomada imediata das
seguintes medidas preventivas:

-

(a) Instalação câmeras de vídeo em todas as entradas e no interior do Campo, em vários
pontos-chave dentro e fora dos edifícios (locais e ângulos a ser identificados por um
especialista neste campo nomeado pelo Relator Especial sobre Tortura), com monitoração
remota a ser conduzida pela Comissão de Direitos Humanos do Sri Lanka (SLHRC). Partilha
das gravações de vídeo e dos resultados da monitoração do SLHRC com o Comitê contra a
Tortura da ONU, permitindo um atraso de 3 meses para não comprometer as operações de
segurança legítimas realizadas neste local.
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-

(b) Partilha com o Comitê das Nações Unidas contra a Tortura e com o Relator Especial da
ONU sobre Tortura da planta e mapas detalhados do Campo Joseph, os registros de
propriedade originais do terreno, a identificação unidades que operam no local agora e na
última década, nomeadamente os envolvidos em atividades de luta contra o terrorismo da
Inteligência Militar e da Divisão de Investigação do Terrorismo da polícia, os seus mandatos,
estruturas de comando, incluindo indivíduos na cadeia de comando e as suas inter-relações.

-

Partilha com o Comitê das Nações Unidas contra a Tortura e o Relator Especial da ONU sobre
Tortura das listas detalhando quem foi detido no Campo Joseph e libertado, por quanto
tempo eles foram detidos e quais os oficiais no comando das unidades que os detinham.

-

Afastamento do General Jegath Jayasuriya do seu posto diplomático de Embaixador no
Brasil e início imediato de uma investigação civil independente e credível sobre seu papel em
relação à tortura generalizada no Campo Joseph entre 2007 e 2009. Informar o Comitê
contra a Tortura da ONU e do Relator Especial da ONU sobre Tortura do progresso da
investigação no prazo de um ano.

-

Suspenção e investigação de outros oficiais no ativo e aposentados que ocuparam posições
de comando no Campo Joseph, especialmente no período pós-guerra, incluindo o Major
General aposentado Kamal Gunaratne (ex-Embaixador-adjunto no Brasil), que também foi
apontado pela ONU como sendo o comandante da 53ª Divisão durante o fim da guerra31. A
53ª Divisão foi acusada pela ONU de ter estado envolvida na execução da apresentadora da
TV tâmil, Isaipriya32, depois da sua rendição. Além disso, o relatório da ONU aponta a 53ª
Divisão como uma das três brigadas militares envolvidas na perpetração de atos de tortura33
e também afirma a Divisão teria conhecimento do bombardeamento, por parte das forças
governamentais, dos hospitais e de um centro da ONU na zona de guerra que podiam ser
vistos a olho nu das suas posições34.
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Annexure 1: Other reports on Joseph Camp Torture
February 1984: Report that a person called Shan was arrested on 17th February 1984 in Vavuniya and
taken to the Joseph camp and interrogated and tortured. Alleges a named General was present
during the interrogation and torture35.
(Tamil Information Centre, London)
1985: Report that 11 Tamils in Britain as refugees had been tortured under the direct supervision of
the same named army General. In some cases the General himself had allegedly participated in the
torture. One includes Ravi the brother of Shan above. Ravi was arrested by the General in Vavuniya
District in 1985. 20 others arrested along with Ravi were taken to Joseph camp and tortured. Ravi
was held for two weeks. He was assaulted with batons, belts and plastic pipes filled with concrete,
including on a number of occasions by the named General. Ravi was hung upside down and a chilli
fire was placed under him36.
(Tamil Information Centre, London)
1996: Report that a Jaffna student, G. Balakumar, was tortured at Joseph camp after his arrest in
June 199637.
(British Refugee Council Publication)
October 1996: UN Report that a man called Pasupathipillai Yogendran was arrested by the army in
Vavuniya on 27 October 1996. He was reportedly taken to Joseph camp where he was detained for
three days. “He was allegedly hung with a rope by his ankles and suspended upside down from a tree
and beaten with sticks, fists, and wire. The JMO in Colombo found supporting evidence that he had
been beaten with an iron pipe and a square shaped wooden rod. A shopping bag filled with gasoline
is said to have been put on his head in order to make his breathing difficult38.
(UN Special Rapporteur on Torture)
January 1999: Shivaramanan Danister, aged 21, was arrested on 5th January 1999 by the Criminal
Investigation Department (CID) and taken to Joseph Camp in Vavuniya, but never returned 39.
(International Human Rights Association Bremen)
August 1999: Report that a man referred to as KJ was held in Joseph Camp for three days, but
escaped on 2 August 1999, by climbing over a barbed wire fence. He was caught when entering
Government controlled territory and was identified by a masked man as a member of the LTTE. He
was transferred to another camp to act as an informant. He did not identify anyone as a LTTE
member, but another informant reported that he had failed to identify a member who was known to
him. As a result, KJ was beaten so heavily that he had to be transferred for treatment to a civilian
hospital and was treated for a ruptured stomach40.
(UK Immigration proceedings)
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2001: In the UK High Court, Mr Justice Bennett refers to the case of a Mr. Sinnathuri who
experienced detention, ill-treatment and torture, especially after his arrest and detention in Joseph
Camp where he was subjected to cruel methods of torture and lengthy detention41.
(UK Immigration proceedings)
December 2006: Report that a large group of military personnel, including some men in civilian
clothes, arrived at the victim’s home in Vavuniya. The victim was forcibly taken to the Joseph Camp
where he was detained in a toilet for 28 days and tortured and sexually abused42.
(Human Rights Watch)
2008: A Canadian immigration case refers to an applicant who alleged that in 2008, he along with
others was rounded up for identification of the Liberation Tamil Tigers of Eelam. The applicant
alleged torture and said he was interrogated about his connection to the LTTE and subsequently
released. He alleged that two days later, his friend Rajan were abducted by the Eelam People’s
Democratic Party [EPDP] and disappeared. A few hours later, he and his friends were arrested by
army intelligence, taken to the Joseph Camp and detained as LTTE supporters. He was tortured and
interrogated about his friend Rajan’s connections to the LTTE43.
(Canadian Immigration proceedings)
2008: Report of a man caught crossing into government controlled territory from the Vanni in 2008
who was taken to Joseph Camp. “I was taken to an interrogation room. I could see black stains on the
wall, and objects such as metal bars and wooden poles. I was locked inside the room, alone, for one
hour. Three people then entered the room, wearing army trousers and t-shirts. They told that if I told
lies, I would be killed. They asked me questions about why I had left the LTTE areas. They made me
sign documents in Sinhalese that I did not understand. After two hours they left the room and four
different men came in, also wearing army trousers and white t-shirts. They told me that I had told
lies. I experienced severe torture – there are no words to describe what happened. I was beaten with
metal rods, suspended upside down, sometimes with my head submerged in a bucket of water. I was
in such pain44.”
(OHCHR)
May 2008: The case of a man who says on 7 May 2008 he was arrested by the army and taken to
Joseph Camp in Vavuniya, where he was held for 18 days and tortured during interrogation and
released only after his father had paid a bribe to the army. He was arrested again in December 2009
and taken to Joseph Camp, brutally beaten and detained for one week, released on payment of a
bribe45.
(Submission to UN Human Rights Committee)
July 2008: The victim was abducted and taken to Joseph Camp, detained in a small dark cell, taken to
another room where she was interrogated about her involvement with the LTTE, beaten, kicked,
punched, burned me with cigarettes and raped by three men. The victim was photographed and
fingerprinted, forced to sign various documents, and released only on payment of a large bribe to
army officials46.
(Human Rights Watch)
39

December 2008: Eighteen-year old Ramesh was arrested in the East in December 2008, and kept in
Joseph camp for 5 months and then in Poonthottam rehabilitation Camp. He was subjected to
intensive interrogation. After release, the police and the Army kept him under surveillance with
regular visits to his house47.”
(Media Report)
2009: A media report cites an LTTE doctor stating he was taken to Joseph detention camp which and
forced to admit that he was an LTTE fighter. “It was the darkest days of my life at the Joseph camp,”
he said48.
(Media Report)
2009: The victim was taken to a small room where he was photographed and fingerprinted. His
hands were tied behind his back and he was taken to a smaller room. The smaller room was dark
except during interrogations, the floor was bare, and there was no bedding. The toilet was a hole in
the floor. After a few more weeks, he was moved to a cell that he shared with four other inmates. He
was later informed that he was in Joseph camp49.
(Human Rights Watch)
January 2009: The victim was arrested by the Sri Lankan army and taken to Joseph camp. He was
accused of working with the LTTE and was slapped, kicked with boots, burned with cigarettes, had a
petrol-infused plastic bag put over head, pushed, head banged against wall, and raped.50
(Human Rights Watch)
May 2009: After crossing to the Government-controlled area in May 2009, another victim was taken
away from an IDP camp, and driven to Joseph Camp where he was subjected to severe torture and
sexual violence. “They beat me with whatever they could find: boots, poles, sticks. He was beaten
everywhere on my body”.51
(OHCHR)
May 2009: The victim was dragged to a jeep and driven to Joseph Camp. He was taken to a small
room where they tied my hands behind his back to a gas cylinder. He was beaten up with hot metal
rods. They forced a petrol-infused plastic bag on his head and tried to asphyxiate him. He was kept
naked during detention. During the night, two women police officials who were on duty raped him;
they threatened to torture him if he didn’t cooperate. They took their clothes off and got on top off
me. They grabbed my penis and took pictures of it on their mobile phone. They would not let me
sleep. They sprayed my wounds with a chilli powder that made them burn. I was fingerprinted and
photographed and the officials took all my details. They produced some photographs and asked me
to identify the people in the photograph52.
(Human Rights Watch)
Mid 2009: Report describes one of many young Tamil men to have survived Joseph Camp who is
fretful about family he was forced to leave behind when he fled Sri Lanka. He was detained by the
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military during one of many sweeps that the authorities made of Tamil Tiger controlled areas, picking
up young people regardless of whether they had any active involvement with the LTTE53.
(Freedom From Torture)
November 2009: On November 14 the victim was taken to Joseph Camp, stripped, photographed and
put in a dark room. He was interrogated, beaten, hung upside down and beaten, burned with
cigarettes, a petrol-infused plastic bag put over his head, his head forced into a bucket of ice water.
Perpetrators pushed his penis into a wooden pipe. At night-time, two or three officials would come
to the room. They would be in civilian clothing, smelling of alcohol. They forced him to have oral sex
with them. In the beginning one official would hold him down while the other raped him.
(Human Rights Watch and also reported by Sri Lanka Campaign54)
2010: A woman was arrested in 2010 and taken to Joseph Camp for interrogation. She said she was
stripped, beaten, raped and forced to perform oral sex on one of her interrogators. She suspected
the interrogation was not really about intelligence gathering: “He just wanted to rape us and do
everything to us as much as possible, for his satisfaction, sadism, whatever ... They said they were
taking us for questioning but we were half dead by then.55”
(Amnesty International/ ITJP)
January 2010: The victim was picked up by CID officials at Colombo’s international airport and taken
to the fourth floor before being transferred to Joseph Camp in Vavuniya. He was beaten with batons
and metal rods. The officials poured kerosene on the floor and threatened to set it alight. In another
instance, they held a gun to his head and threatened to pull the trigger. He was hung upside down
and beaten with truncheons and hot metal rods. He was stripped naked in both detention sites. He
was sexually abused by being forced to have oral sex on two or three occasions.56
(Human Rights Watch)
March 2010: The victim was taken to Joseph Camp, to a dark room and asked to admit her was in the
LTTE. “They kicked my knees and hung me upside down and beat me. They forced a petrol-infused
plastic bag on my head and tried to asphyxiate me and burned me with cigarette butts. I was kept in
my underwear during my entire detention. During interrogation, I was stripped naked. At one point,
one of the interrogators squeezed my penis very hard and I was in unbearable pain. I was raped at
night. Different people came to rape me either singly or in groups of two. One of them held me
down, while the other raped me.57”
(Human Rights Watch)
April 2010: The victim was taken to Joseph Camp where he was detained in a small, dark room. He
was repeatedly questioned by a mixed group of army officials in uniform and civilian clothes, and
some members of the EPDP. They forced a petrol-infused plastic bag on his head and tried to
asphyxiate him while beating him. They hung him upside down and beat him with wires and sandfilled pipes. He was raped with small, glass Coke bottles. The officials inserted an iron rod in his
penis.58
(Human Rights Watch and Sri Lanka Campaign)
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November 2010: In November 2010, a Tamil woman in her early twenties was arrested by soldiers in
her house and taken to Jacob Camp (sic). She was stripped naked during questioning. She was
tortured and raped by vaginal penetration several times and fell unconscious59.
(Sri Lanka Campaign)
May 2011: A victim described being taken to the fourth floor of the CID headquarters in Colombo. He
was stripped and photographed and previous scars were identified. The victim told the officials he
had previously (November 2009) been tortured in Joseph Camp. An official went out and then
returned and confirmed he had been detained in Vavuniya. The victim was beaten with wires, hung
upside down and two officials came and put a pistol in her mouth. He was released from detention
following payment of a bribe in June 201160.”
(Human Rights Watch)
November 2011: Freedom From Torture reports name Joseph Camp as the detention facility where
torture took place. The methods of torture cited in Joseph: Camp include: blunt trauma, burns from
cigarettes, suspension, sexual violence, threats to cut off fingers forced nakedness during
interrogations, forced alcohol consumption. Detention conditions involved solitary confinement,
bloodstained dark cells with no windows, limited food and water, tied wrists and ankles, inability to
lie down 61.
(Freedom From Torture)
December 2011: On 29 December the victim was picked up by a white van by men in civilian clothes,
who took him to an army camp, which they said was Joseph camp. The victim was hung upside down
for over half an hour and beaten on his thighs and back with plastic pipes and batons. They tried to
asphyxiate him in a barrel of dirty water. They whipped him with electric wires62.
(Human Rights Watch)
June 2013: On 5th June the victim was stopped and placed in a van and taken to Joseph Camp. He
was told he had been named as LTTE and he knew where the arms were buried. He showed the 3
places where he thought the arms were buried, but they had been moved. He was regularly beaten
on his back, legs and heels with a stick, wire and a pipe containing sand. Released after paying a
bribe63.
(UK immigration proceedings)
June 2013: - A case where the victim was transferred to Joseph Camp for many months and tortured
on a regular basis being kept in a single cell in detention64.
(UK immigration proceedings)
January 2015: Freedom from Torture said two survivors tortured in 2015 identified Joseph Camp as
the site of their most recent torture65.
(Freedom From Torture)
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September 2015: A UN report cites a witness describing the torture he was subjected to in Joseph
Camp who said: “They would tell me to remove my clothes. They would tell me to put my genitals on
top of the table and then beat my private parts with sticks”66.
(OHCHR)
September 2015: The UN report describes the insertion of barbed wire through a pipe inserted into
the anus. The pipe was pulled out first and then the barbed wire, causing “unbearable pain and
bleeding”. One witness described being subjected to this treatment when he tried to refuse to have
sex with his captors. “He pushed the pipe in again with the barbed wire inside. He pulled the pipe out
and left the barbed wire in me. I had a lot of heavy pain and bleeding.” He said he was forced to have
oral sex and gang-raped several times while in detention. OISL was also informed of a similar case by
a credible source, which allegedly occurred in Joseph Camp67.
(OHCHR)
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Annexure 2: UN references to impunity for torture and sexual
violence
2011 The Committee on the Elimination of Discrimination against Women’s Concluding
Observations on the fifth, sixth and seventh periodic reports on Sri Lanka
This said, “While noting the State party’s explanation that women were not subjected to violence
and discrimination during the last stages of the conflict and in the post conflict phase, the Committee
remains deeply concerned about reports of gross violations of the human rights of women on both
sides, particularly the Tamil minority group, the internally displaced women and the female excombatants. The Committee is particularly concerned about reports of sexual violence allegedly
perpetrated also by the armed forces, the police and militant groups.” It called on the authorities
inter-alia to “promptly investigate, prosecute and punish” acts of sexual violence68.
2011 The UN Committee Against Torture’s concluding observations
This called on the Government to “provide the committee with information on the investigations of
cases of war-time rape and other acts of sexual violence that occurred during the last stages of the
conflict and in the post-conflict phase, and the outcome of such trials, including information on the
punishments meted out and the redress and compensation offered to the victims.69”
2015 Report of the UN Secretary General on conflict-related sexual violence
This called on the new Government of Sri Lanka “to investigate allegations of sexual violence,
including against national armed and security forces, and to provide multi-sectorial services for
survivors, including reparations and economic empowerment programmes for women at risk,
including war widows and female heads of household.70”
2015 OHCHR Investigation into Sri Lanka
A government report to the Human Rights Committee in September 2014 referred to 39 cases of
sexual violence by the security forces before the courts. Subsequent information obtained by OISL
showed that most of these cases involved the sexual abuse of children. “While it is positive that such
cases are followed up in some way, even in these cases, not one member of the security forces had
been convicted”71.
OISL also reported that 19 cases were before courts in the Northern Province, and 20 in the Eastern
Province as of May 2015. Fifty-eight alleged perpetrators were accused in the 39 cases, five cases
having multiple accused. Thirty-two were members of the Sri Lankan Army; 13 were Police (five of
whom were subsequently discharged and acquitted); one was from the police Special Task Force;
one was SLN; 11 were Civil Defence Force members (of whom nine were discharged and acquitted).1
Only one of the 58 accused was at the time on remand, the rest having either been discharged and
acquitted or allowed bail. Only eight out of 39 cases were recorded as being at the trial stage, all of
them in the Northern Province. None of the 20 cases in the Eastern Province was recorded as being
at the trial stage. Ten cases, four of them in the Eastern Province, had resulted in the acquittal of the
accused (all CDF or police). Others were either reported as unsolved, pending, warranted or at the
level of the Attorney General’s Office72.
2016 The UN Committee Against Torture’s concluding observations
This urged “the State party to ensure that all allegations of unlawful detention, torture and sexual
violence by security forces are promptly, impartially and effectively investigated by an independent
body”. It also recommended that Sri Lanka publish a full list of all gazetted detention centres, close
1

A/HRC/30/CRP.2, 16 September 2016
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down any unofficial ones still in existence and ensure that no one is detained in unofficial detention
facilities73.
UNCAT also noted with regret that the State party had not yet concluded its ongoing investigations
into certain emblematic cases of violations committed in 2006. Though it noted that severe
punishments had been imposed in the Vishwamadu rape case in October 2015, UNCAT regretted Sri
Lanka’s failure to provide requested information on the progress of the 39 investigations it has
reportedly initiated with regard to the acts of rape and sexual violence allegedly committed by
security forces in the aftermath of the conflict74.
2016 The Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment
Visiting Sri Lanka, the rapporteur interviewed current and former suspects detained under the
Prevention of Terrorism Act and received well-documented accounts of extremely brutal methods of
torture, including burns; beatings with sticks or wires on the soles of the feet (falanga); stress
positions, including suspension for hours while handcuffed; asphyxiation using plastic bags drenched
in kerosene and hanging of the person upside down; application of chilli powder to the face and
eyes; and sexual torture, including rape and sexual molestation, and mutilation of the genital area
and rubbing of chilli paste or onions on the genital area. In some cases, these practices occurred over
a period of days or even weeks, starting upon arrest and continuing throughout the investigation75.
The Special Rapporteur said in his report that he was “extremely alarmed” that investigations into
allegations of torture and ill treatment are not initiated. He discerned “a worrying lack of will” within
the Office of the Attorney General and the judiciary to investigate and prosecute allegations. The
Special Rapporteur stated that there were a “vast number of documented cases, and the failure to
prosecute them clearly indicated a lack of will on the part of the judiciary. He went on to say,
“Impunity for past crimes continues to be an obstacle to reconciliation and sustains mistrust
between the communities, especially in the North and East, breeding impunity for present instances
of abuse76.
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no período pós-guerra. O Projeto é administrado pela Fundação para os Direitos Humanos na
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“I still wake up screaming. Sometimes
I feel so angry I hit the wall with my
fists. I also feel very alone and sad.
I don’t want to eat. I don’t want to come
out of my room.”
MALE SURVIVOR TORTURED IN 2013 IN JOSEPH CAMP
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Quote BOX
“I still wake up screaming. Sometimes I feel so angry I hit the wall with my fists. I also feel very
alone and sad. I don't want to eat. I don't want to come out of my room.”
Male Survivor Tortured in 2013 in Joseph Camp

blurb at bottom
The ITJP was established in December 2013 in response to emerging evidence regarding war crimes
and crimes against humanity committed in Sri Lanka both during the final phase of the civil war in
2009 and its aftermath. The project is administered by the Foundation for Human Rights in South
Africa. The ITJP specializes in documentation and gathering evidence outside the country from
victims who leave Sri Lanka shortly after their release. In some instances, victims point out that they
have been specifically warned by their captors to leave Sri Lanka. Many of the victims interviewed by
the ITJP are deeply traumatized having just arrived in Europe.
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