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Våld i Aceh inför parlamentsvalet
Talmannen för norra Sumatras lagstiftande församling,
Abdul Aziz Angkat, dog i sviterna efter en offentlig demonstration som ägde rum den 3 februari. Samma dag
vid midnatt sköts en kandidat för Aceh Party till den
lagstiftande församlingen ihjäl i sin bil. Inom 12 timmar
därefter hade två medlemmar i Aceh Transition Committee, som har till uppgift att hjälpa före detta gerillasoldater, blivit beskjutna i sin bil av två motorcyklister.
Den ene dog meddetsamma medan den andre fördes till
sjukhus.

frågan genom sitt institut Crisis Management Initiative,
för att freden i Aceh skulle kunna omintetgöras om valet
drabbas av våld och fusk. Generalsekreteraren i Aceh
People’s Party uttryckte farhågor för våldsdåd i samband med valet. President Susilo Bambang Yudhoyono
underströk under ett officiellt besök att freden måste bevaras.
Två dagar efter parlamentsvalet den 9 april rapporterades det att Aceh Party hade vunnit 75% av rösterna
men något officiellt resultat förelåg ej. Det var första
gången ett lokalt parti deltog i ett parlamentsval.
Fredsavtalet mellan Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM)
och Indonesiens regering från augusti 2005 tillåter lokala partier att delta i provinsval och de är undantagna från
den nationella lagen om att politiska partier måste ha
filialer runtom i öriket. Det var 43 partier, varav sex
lokala, som tävlade om de 69 platserna i provinsförsamlingen. Valet förlöpte fredligt.

Under de senaste två åren har flera kontor tillhörande Aceh Party och hus, i vilka ledare för Aceh
Transition Committee bor, blivit attackerade, brända
och utsatta för handgranater. Våldet mot partiets kandidater och mot bybor för att förmå dem att inte rösta på
Aceh Party har inte bara utförts av Fatherland Defenders, som är en gentemot Jakarta lojal milisorganisation,
utan också av lokala civila och säkerhetsansvariga.
Även tre andra partier har drabbats av vandalisering och
hot mot partiledarna. Sedan årsskiftet har 15 våldsdåd
riktats mot lokala partier. På grund av våldet inför parlamentsvalet i april har provinsguvernören Irwandy Yusuf
vädjat om att internationella valobservatörer så snart
som möjligt ska skickas till området.
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Fredligt val 9 april
I slutet av februari varnade fjolårets fredspristagare
Martti Ahtisaari, som bidrog till en lösning av Aceh-
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