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Kriget i Aceh 
Human Rights Watch publicerade i december 

rapporten Aceh under Martial Law: Inside the Secret 
War (50 sidor; http://www.hrw.org/reports/2003/
indonesia1203/). Rapporten, som är den femte Human 
Rights Watch gett ut om Aceh sedan krigsutbrottet i maj 
2003,  är baserad på intervjuer med flyktingar från 
området i Malaysia. Kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna i form av utomrättsliga avrättningar, 
försvinnanden, misshandel och godtyckliga arresteringar 
har ägt rum i stor skala. Civilbefolkningen har drabbats 
hårt. Unga män har rutinmässigt misstänkts för att vara 
med i GAM. Vittnesmålen ger dock långt ifrån en 
fullständig bild av läget - det kan alltså ha varit ännu 
värre. Övergreppen måste upphöra 

Rapporten kräver att den indonesiska militärens 
övergrepp mot de mänskliga rättigheterna omedelbart 
upphör och att de ansvariga identifieras och ställs inför 
rätta. Att ställa de ansvariga inför rätta anses vara 
nödvändigt för att lösa Acehkonflikten. Man uppmanar 
även Indonesiens regering att öppna området för 
observatörer, journalister och biståndsorganisationer för 
att hjälpa krigets offer och förebygga fortsatt våld. Det 
anses positivt att regeringen under december beslutade 
att den internationella Röda Korskommittén och FN 
skall få besöka Aceh, men det gäller att gå vidare.   GAM och omvärlden 

Intervjuerna gav inga uppgifter om övergrepp 
begångna av GAM. Rapporten säger att GAM måste 
respektera internationella humanitära lagar och skydda 

civilbefolkningen.  Knappast överraskande svarade 
GAM att man respekterar sådana lagar och att de fall då 
civilas ID-kort har konfiskerats har varit enstaka 
händelser som bemötts med uppmaningar att upphöra 
med denna praxis. 

Rapporten menar att omvärlden, särskilt USA, EU, 
Japan och Världsbanken, borde protestera kraftigare 
mot den indonesiska krigföringen i Aceh. Frågan måste 
föras fram i alla möten med Indonesiens regering. Man 
uppmanar omvärlden att införa ett moratorium för 
vapenexport till Indonesien. Framtida leveranser skall 
göras avhängiga den rättsliga behandlingen av de 
ansvariga för övergreppen mot de mänskliga 
rättigheterna. Personligen anser jag att detta är en viktig 
rapport, eftersom den både lyfter fram ett föga 
uppmärksammat krig och levandegör hur konflikten 
drabbar människor i Aceh. TV-reportage 

I Australien har TV-bolaget Australian Broadcasting 
Corporation 2003 uppmärksammat kriget med ett 
Reportage om Aceh, “Independence Day”. Du kan låna 
reportaget på DVD från artikelförfattaren. 
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