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GAM upplöst 
Fredsprocessen i Aceh har sedan ett fredsavtal 
undertecknades i Helsingfors den 15 augusti gått bättre 
än väntat (jfr. Merdeka nr. 26-27). I slutet av december 
lämnade GAM in sina sista vapen. Den 27 december 
upplöstes GAM vid i en ceremoni i Banda Aceh under 
vilken GAM-talesmannen Bakhtiar Abdullah skakade 
hand med Indonesiens president Susilo Bambang 
Yudhoyono (se DN 28/12). Två dagar senare hade de 
sista icke-lokala indonesiska soldaterna och poliserna 
dragits tillbaka från Aceh. 

I januari hölls i Helsingfors samtal mellan 
Indonesiens vice-president Jusuf Kalla och GAM:s 
premiärminister Malik Mahmud samt utrikesminister 
Zaini Abdullah. Syftet var att skapa hållbar fred i Aceh. 
Även ordförande för Crisis Management Initiative, 
Finlands förre president, Martti Ahtisaari, deltog. Han 
prisade Jakarta och GAM för deras engagemang för att 
avsluta konflikten i Aceh. Malik Mahmud tackade 
honom för hans roll i fredssamtalen. Nästa steg i 
fredsprocessen är att fredsavtalet måste antas i lag av 
parlamentet i Jakarta. GAM skall förvandlas till ett 

lokalt parti som endast agerar med fredliga medel. Val 
skall hållas under 2006.  Splittring om fredsavtalet 
Den 15 januari meddelades det att “The Preparatory 
Committee of the Free Acheh Democratic” hade bildats 
med säte i New York och Stockholm. I ett uttalande 
undertecknat av 25 acehneser, varav 13 i exil, erkänner 
man de positiva sidorna av fredsavtalet den 15 augusti. 
Kritik riktas dock mot att processen fram tills 
undertecknandet inte kännetecknades av öppenhet och 
demokrati: alla GAM-medlemmar och civila 
organisationer var ej inbjudna att deltaga. Kommitténs 
syften är att fortsätta kampen för självständighet, att 
återupprätta Acehs suveränitet, att lägga grunden till en 
demokratisk och fri regering samt  att fungera som en 
röst för de acehneser som varit exkluderade från 
fredsprocessen. Man uppmanar acehneser världen över 
att ställa sig bakom kampen. 

Gabriel Jonsson 
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