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Hopp om rättvisa för offren i Aceh
Amnesty International presenterade den 15 augusti rapporten No Peace without Justice för att markera åttaårsdagen för slutet av konflikten i Aceh. Kraven på sanning
och rättvisa för konfliktens offer växer samtidigt som
stora utmaningar återstår. Rapporten undersöker hur
otaliga offer och familjemedlemmar i Aceh ännu inte
fått reda på sanningen om konflikten, inklusive vad som
hänt med de ”försvunna” nära och kära. Den lyfter fram
flera av den indonesiska militärens kränkningar av de
mänskliga rättigheterna i området. Arvet från konfliktens våld är fortfarande en del av livet för tusentals människor.

kulmen under de militära operationerna 1989-2005.
Mellan 10.000 och 30.000 människor dog i konflikten,
varav många civila. Båda sidorna begick övergrepp,
varav många bröt mot internationell lag och kan betraktas som krigsförbrytelser. Den indonesiska militärens
människorättsbrott kan ha varit brott mot mänskligheten. Amnesty International har krävt att konfliktens
båda parter offentligt deklarerar att det inte ska finnas
någon straffrihet för brotten. Endast ett fåtal övergrepp
har undersökts och inget fall alls sedan 2005.
Även om regeringen och människorättskommissionen
Komnas HAM har tagit flera initiativ för att undersöka
konflikten, har resultaten aldrig offentliggjorts. Det
senaste är att Komnas HAM den första augusti uppgav
att ”omfattande människorättsbrott” begicks av militären under konflikten. Fem fall hade undersökts, däribland en incident 1999 då 21 människor sköts till döds.
Undersökningarna planeras fortsätta och kan leda till att
åtal väcks i en domstol. Amnesty International välkomnar Komnas HAMs arbete.

”Även om offren för våldet och deras familjer välkomnar det förbättrade säkerhetsläget, kan de inte förstå
varför deras krav på sanning, rättvisa och upprättelse
ignoreras,” sade Isabelle Arradon som är vice-chef för
Amnesty Internationals sektion för Stillahavsasien. President Susilo Bambang Yudhoyono måste agera för
långsiktig fred i Aceh genom att tillgodose offrens krav
innan hans mandatperiod går ut 2014. En formell offentlig ursäkt till alla offer för människorättsövergrepp vore
ett betydelsefullt steg framåt.
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Konflikten mellan Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM)
och Indonesiens regering bröt ut 1976. Den nådde en
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