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Fem år efter att fredsavtalet undertecknades mellan 
Indonesiens regering och Rörelsen för ett fritt Aceh 
(GAM) har åtagandena om att upprätta en sannings- och 
försoningskommission samt en människorättsdomstol i 
området ej uppfyllts. Offren för människorättsbrott 
minns dock vad de har varit med om: den 3 maj vittnade 
offer i den ceremoni som hölls med anledning av ”Sim-
pang KKA-massakern” (KKA = Kertas Kraft Aceh: 
pappersbruk). 

Massakern ägde rum den 3 maj 1999 utanför in-
dustristaden Lhokseumawe i norra Aceh, där indone-
siska soldater sköt mot tusentals demonstranter varvid 
minst 49 människor dödades medan 156 sårades. Dagar-
na innan hade soldaterna misshandlat flera bybor i om-
rådet när de letade efter en soldat som ska ha försvunnit 
under en religiös ceremoni i byn. Bybor och militär för-
handlade då fram en överenskommelse som innebar att 
soldaterna ej fick beträda byn utan tillstånd. När militära 
befäl sedan bröt mot överenskommelsen mobiliserades 
demonstranter till KKA-korsningen, där massakern ägde 
rum. 

Ceremonin, i vilken offer, människor i området, lo-
kala regeringsrepresentanter, journalister och NGO-
medlemmar, totalt omkring 1.000 personer deltog, hölls 
på just den platsen. På så sätt hedrades offren och stöd 
uttrycktes för kampanjen för att upprätta en lokal san-
nings- och försoningskommission. 

Böner för offren 
En muslimsk predikant inledde ceremonin med att be 
för offren och deras familjer. Offrens lidanden måste er-
kännas. Brotten mot mänskligheten som begicks under 
den 30 år långa konflikten får ej upprepas. Murthau, 
ordförande för organisationen för offer för människo-
rättsbrott i norra Aceh, påpekade att de flesta offren för 
massakern lever under svåra omständigheter och krävde 
att en lokal sannings- och försoningskommission ska 
bildas.  

Fem offer för massakern vittnade i en utfrågning 
som leddes av representanter för lokala människorätts-
organisationer och lokala organisationer. Den var den 
första i sitt slag någonsin i Indonesien. Offren gav alla 
levande vittnesmål om sina upplevelser i den förvirrade 
situation som präglade området den 3 maj 1999. Tre av 
dem hade sårats och en mor hade förlorat sin son (bara 
fyra vittnesmål är med). Efter utfrågningen restes en 
sten som en grund till det monument regeringen i norra 
Aceh ska upprätta som det första lokala offentliga mo-
nument som hedrar offer för människorättsbrott. Böner 
lästes och sånger sjöngs och en religiös ledare väl-
signade stenen. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Fabian Junge, ”Public Commemoration for 
Victims of the Aceh Conflict,” Watch 
Indonesia!, 9/6 2010. 
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