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Förundersökning av GAM 
Delegationer från Indonesien besökte i juni och 

december förra året Sverige för att lämna över 
handlingar som sägs knyta företrädare för GAM till 
brott och terrordåd. I februari rapporterades det att 
chefsåklagare Tomas Lindstrand inleder en 
förundersökning sedan han hade gått igenom 
utredningsmaterialet. Förundersökningen omfattade 
“...en lång rad brott och terrordåd i Indonesien 2000-
2004...” som bombdåd, mordbrand och mord. Samtidigt 
lämnade chefsåklagaren också in en framställan om 
rättshjälp från Indonesien, vilket innebar att han och 
polisutredaren var beredda att åka dit för att hålla förhör 
med fängslade ledare för GAM. Förundersökningen 
välkomnades av GAM:s talesman i Sverige, som 
menade att det är bra att representanter skickas iväg för 
att utreda situationen. Besök i Indonesien 

Första steget i förundersökningen var att 
chefsåklagaren och polisen i mars inledde förhör med 
företrädare för GAM i Indonesien för att undersöka 
huruvida de hade varit inblandade i terrordåd. 23 
personer som är dömda eller misstänkta för brott i 
Indonesien intervjuades under en vecka. Förhören 
beskrevs av Tomas Lindstrand som “avslappnade...”; 
“Förhören har skett i en avslappnad och trevlig 
atmosfär.” Han sade även “att de svenska utredarna hade 
tagits emot väl av de indonesiska myndigheterna.” 
Uttalandena ter sig mot bakgrund av den indonesiska 
militärens väldokumenterade övergrepp i Aceh som 
minst sagt naiva. 

GAM:s kommentarer 
GAM-ledare i Sverige hävdade att indonesisk polis 

och militär hade suttit med vid vissa förhör och lyssnat 
på vad som sagts. Efter det att utredarna hade lämnat de 
fängslade GAM-ledarna, hade dessa blivit 
misshandlade. Till de misshandlade hör några av de fem 
personer som GAM kallar “fredsförhandlare.” 
Misshandeln kom inte som någon överraskning för 
GAM i Sverige, som dock uttryckte sin tacksamhet över 
att de förhörda personerna hade fått möjlighet att ge sin 
version av läget. Anhållna och frisläppta 

Den 15 juni grep polisen tre ledare för GAM som är 
misstänkta för folkrättsbrott - bl.a. ett bombdåd mot 
börshuset i Jakarta. GAM avfärdade anklagelserna som 
påhittade. Man menar att det är den indonesiska armén 
som bryter mot folkrätten i Aceh. Två ledare anhölls 
senare under dagen till den indonesiska regeringens 
stora glädje: den betraktar männen som terrorister. De 
begärdes häktade den 17 juni men frisläpptes dagen 
efter, eftersom bevisen mot dem inte höll. Polisen 
fortsätter dock sin utredning. 
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