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Olle Törnquist, professor i statsvetenskap vid Oslos 
universitet, skrev 2010 ”Dynamics of Peace and 
Democratisation The Aceh Lessons” (22 sidor) som ska 
publiceras i boken Democratization. När Yusuf Habibie 
tillträdde som president efter Suhartos fall 1998 bad han 
offentligt Acehs befolkning om ursäkt för den 
indonesiska militärens våld och områdets militära status 
hävdes. Kraven på att en folkomröstning skulle hållas 
om områdets status på samma sätt som i Östtimor 
tillmötesgicks ej. Efterträdaren Abdurrahman Wahid 
agerade efter tillträdet för att frågan skulle diskuteras 
mera öppet, men konflikten förvärrades redan följande 
år. Efter att ett avtal om eld upphör hade undertecknats 
2002, bröt krig ut på nytt 2003. I och med den enorma 
förödelsen tsunamin skapade 2004 inleddes förhand-
lingar mellan Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM) med 
säte i Stockholm och Indonesiens regering, som nu 

leddes av president Susilo Bambang Yudhoyono. 
Förhandlingarna omfattade frågor som ekonomi, am-
nesti, säkerhet och demilitarisering. 

I februari 2005 krävde GAM självständighet för 
Aceh. Indonesiens regering kunde dock bara acceptera 
fortsatt autonomi för området, vilket även var freds-
mäklaren Martti Ahtisaaris uppfattning. Helsingfors-av-
talet, som undertecknades i augusti 2005, innebar bland 
annat att lokala partier och oberoende kandidater kunde 
ställa upp i val. I oktober 2005 beslutades att GAM 
skulle omvandlas till ett demokratiskt parti, ett beslut 
som trots internt motstånd också kom att genomföras. 
Lokalval hölls 2006 och parlamentsval 2009. Den före 
detta soldaten i GAM Irwandi är nu guvernör i Aceh. 
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