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Kriget i Aceh
Rekommendationer

Human Rights Watch (HRW) publicerade i
september rapporten Aceh at War: Torture, IllTreatment, and Unfair Trials (56 sidor; http://
www.hrw.org/english/docs/2004/09/ 28/aceh9388.htm).
Rapporten, som är den sjunde som HRW gett ut om
Aceh sedan krigsutbrottet i maj 2003, är baserad på
intervjuer med 35 acehneser vilka var fängslade i fem
fängelser på Java. HRW har även intervjuat
myndighetspersoner i Indonesien, USA och
Storbritannien men har ej fått tillstånd att besöka Aceh.

HRW rekommenderar Indonesiens regering att bjuda
in FN:s speciella rapportör för tortyr samt grym,
omänsklig eller förnedrande behandling. Man uppmanar
även regeringen att inbjuda den särskilda rapportören för
domares och advokaters neutralitet. Syftet är att
rapportörerna skall undersöka och rapportera
övergreppen för den tillträdande regeringen så att den
skall kunna vidtaga åtgärder för att stoppa dem. Man
begär att den tillträdande presidenten skall undersöka
fall av misshandel och tortyr av acehnesiska fångar.
HRW kräver att militären måste upphöra med tortyren
och misshandeln samt grundligt undersöka de övergrepp
som har förekommit. Med tanke på att så få uppgifter
har kommit ut från Aceh sedan krigsutbrottet är denna
rapport välkommen, men man kan fråga sig om inte den
faktiska situationen är ännu värre eftersom studiens
underlag är begränsat.

Omfattande tortyr

Rapporten dokumenterar militärens, polisens och de
juridiska myndigheternas grymhet mot acehnesiska
fångar. Med tortyr framtvingades grundlösa påståenden
från dem som misstänktes samarbeta med GAM.
Fångarna utsattes för godtyckliga arresteringar och
orättvisa rättegångar: ingen blev visad någon
arresteringsorder och fångarna fick ej möjlighet att
försvara sig. Militären förnekade alla anklagelser. Man
hävdar att mer än 2,200 GAM-medlemmar har dödats
sedan krigsutbrottet, men människorättsgrupper menar
att många av de dödade är civila.

Gabriel Jonsson
Källa: Tiarma Siboro, “Torture of Aceh Prisoners Continues,”
The Jakarta Post 28/9, 2004.
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