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Fredshopp i Aceh 

Det av Finlands förre president Martti Ahtisaari 
ledda Crisis Management Initiative, som arbetar med 
fredsmedling, har i år organiserat fyra samtalsom-
gångar mellan representanter för Indonesiens regering 
och GAM. I april rapporterades framsteg ha uppnåtts 
vad gäller lokalt styre, fredsövervakning och politiskt 
deltagande. Ahtisaari och Indonesiens chefdelegat klar-
gjorde att lokalval skall hållas enligt indonesisk lag och 
att de skall övervakas av en tredje part. Dessa val är för 
Indonesien en konstitutionell fråga medan GAM be-
traktar dem som ett sätt att främja en demokratisering i 
Aceh. Båda parterna enades om fredsövervakning av en 
“civil mission”. Vad man hade enats om vad gäller poli-
tiskt deltagande var oklart. Sammantaget har en för-
troendeprocess inletts.  Säkerhetsfrågan  

Den svåraste frågan i samtalen var säkerhets-

arrangemangen. Att kontrollera de väpnade styrkorna i 
Acehkonflikten är svårt och Ahtisaari kan som medlare 
bara vädja om återhållsamhet. Säkerhetsfrågan är ytterst 
viktig, inte minst eftersom striderna har fortsatt i 
området även efter att samtalen inleddes: i april uppgav 
indonesisk militär att man hade dödat minst 260 rebeller 
sedan tsunamikatastrofen i december. Och medan sam-
tal pågick i april skickade den indonesiska armén trupp-
förstärkningar. När samtalen avslutades, lovade emel-
lertid båda parterna att förmå sina trupper att avstå från 
väpnade aktioner medan samtal pågår men striderna 
rapporteras ändå ha fortsatt. Nya samtal i maj 

Den 26-31 maj hölls den fjärde samtalsomgången.i 
Finland. Samtalen föregicks av ett möte i Sverige mel-
lan GAM och representanter för civilsamhället i Aceh 
som uttryckte sitt stöd för fredsprocessen.  
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Frågorna GAM och Indonesiens regering disku-
terade i Finland var lokalt styre, säkerhetsarrangemang, 
politiska spörsmål samt rättvisa och mänskliga rättig-
heter. Parterna nådde samförstånd kring dessa frågor, 
men flera problem återstår att lösa. Bland dessa är de 
viktigaste möjligheterna att upprätta lokala politiska 
partier i Aceh, tidpunkten för val till en lagstiftande för-
samling i oktober, immigrationsfrågor och bruket av 
traditionella inhemska symboler. Indonesien vill behålla 
vissa delar av autonomilagen för Aceh, däribland den 
lokala lagstiftande församlingen tills dess mandatet går 
ut år 2009. Enligt GAM strider detta mot principerna för 

lokalt styre. Större fredshopp 
Även om strider pågick också i maj, är fredshoppet 

större än tidigare. Positivt är att president Susilo Bam-
bang Yudhoyono offentligt har uttalat sig för en fredlig 
lösning av Acehfrågan. Och även om tsunamin hade 
förödande konsekvenser - i mars fanns det 400.000 in-
ternflyktingar och halva huvudstaden Banda Aceh var 
förstörd - börjar människors liv tack vare återuppbygg-
nadsarbetet långsamt att bli mera “normalt”. 

Gabriel Jonsson 


