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Att bilägga icke uppklarade människorättsbrott 
begångna under och efter konflikten i Aceh, något som 
utgör en integrerad del av programmet för försoning och 
återintegration, är en viktig paragraf i fredsavtalet från 
den 15 augusti 2005. Avtalet är införlivat i den 
regionala administrativa lagen från 2006. Enligt denna 
lag ska en människorättsdomstol upprättas en månad 
efter att lagen har trätt i kraft: en domstol skulle 
egentligen kunna ha inlett sitt arbete i september 2006. Inga rättegångar   
Arbetet med att återintegrera före detta soldater och 
offer för konflikten har gått långsamt. Inga av de 
skyldiga för övergrepp har ännu ställts inför rätta. 
Chefsåklagaren i Högsta domstolen betonar att 
domstolen inte kan ställa några inför rätta för begångna 
människorättsbrott, eftersom människorättslagen från år 
2000 inte gäller retroaktivt. Indonesiens president och 
regering har ännu inte föreslagit att en 
människorättsdomstol ska upprättas för Aceh. 

Människorättsorganisationen Kontras har flera 
gånger kritiserat regeringen för att programmet för 
försoning och återintegration inte har kommit i gång. 
Fördröjningen skulle kunna underminera de allmänna 
val som ska hållas 2009. De flesta offer för övergrepp 
och före detta soldater väntade alltjämt på kompensation 
från regeringen, samtidigt som militära befälhavare 
inblandade i kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
inte hade ställts inför rätta. En lokal jurist har anklagat 
regeringen för att vinna tid i ett försök att skydda dem 
som har begått övergrepp i området, vilket skulle kunna 
påverka nästa års val . Och en lokal 
människorättsaktivist menar att freden i området inte 
kan upprätthållas om inte de ouppklarade brotten blir 
lösta. 
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