
Merdeka & ÖsttimorInformation nr 32— 2007 

9 

Aceh-seminarium Svensk-Acehnesiska föreningen och ABF Botkyrka ordnade den 17 mars seminariet "Aceh idag - Aceh imorgon". Det välbesökta seminariet, vars åhörare dock nästan bara var från Aceh, inleddes med visning av dokumentärfilmen The Black Road av den amerikanske frilansaren William Nessen. Tyvärr visades på grund av tekniska problem bara början, men inslagen gav en bild av den oerhörda förödelsen och kriget i området. Presentationer och diskussion I stället presenterade Jan Hodann från Olof Palmes Internationella Center utvecklingen i området sedan tsunamin drabbade Aceh julen 2004. Han har gjort flera besök i området och sade att Palme-centret under 2005 hade ordnat möten i Stockholm mellan GAM och representanter för civilsamhället i Aceh. En annan uppgift var att Martti Ahtisaari som chef för Crisis Management Initiative hade gett parterna sex månader på sig att komma fram till ett fredsavtal efter att förhandlingarna hade inletts i början av 2005. Ett undertecknande förutsatte att parterna godtog alla 
punkter i avtalet. Palme-centret gav efter undertecknandet av fredsavtalet den 15 augusti 2005 stöd till valarbete. Valmöten hade därefter fungerat väl. Undertecknad och Hendrik Amahorseja talade sedan om läget i Östtimor respektive Västpapua. Under frågestunden diskuterades bland annat möjligheterna att upprätthålla fred och frågan huruvida ansvariga för övergrepp ska ställas inför rätta. Bland publiken fanns människor som är kritiska till GAM vars mest kända representanter ej deltog. Kritiken består bland annat i att Palmecentret ej hade bjudit in dem till samtalen under 2005, något som dock inte var möjligt på grund av samtalens uppläggning. Det sades att kidnappningar och misshandel har förekommit i Aceh nyligen. Huruvida detta är sant är svårt att veta, eftersom jag inte känner till sådana uppgifter från andra källor. Det är betydelsefullt att ställa ansvariga för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inför rätta men detta arbete har ej ännu inletts. Gabriel Jonsson  Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 


