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Tusentals flyr religiöst våld i Aceh 
Efter en mordbrandsattack mot en kristen kyrka i Aceh 
den 13 oktober flydde tusentals protestanter och kato-
liker från sina hem. Minst en person dödades och dus-
sintals skadades i tumultet som bröt ut efter att mus-
limska fundamentalister hade försökt bränna ner en an-
nan kyrka i distriktet Singkil. Enligt pater Alfons Pan-
diangan i den närbelägna provinsen norra Sumatra sökte 
därefter hundratals människor skydd i hans församling. 
Pastor Erde Brutu i den attackerade kyrkan sade att 
minst 8,000 kristna flydde från området till sina famil-
jers hem i norra Sumatra. Polischefen i Singkil sade att 
ett tjugotal personer hade arresterats misstänkta för 
inblandning i dåden. 

Fundamentalisterna vill att illegala kyrkor omedel-
bart ska permanent stängas. Enligt en kontroversiell lag 
från 2006 måste kyrkliga företrädare presentera en lista 
undertecknad av 90 församlingsmedlemmar och erhålla 
skriftligt stöd från minst 60 lokalbor, inklusive by-
chefen, innan tillstånd ges för kyrkobyggen. I maj 2012 
började den lokala regeringen stänga vad man ansåg 
vara lokala kyrkor. Pastor Erde Brutu hävdade att de 
flesta kyrkor hade byggts långt innan lagen kom till. 
Josef Roy Benedict från Amnesty International ”oroade 
sig djupt över den lokala polisens oförmåga att förhind-
ra attackerna.” Han betonade att attackerna mot kyrkor-
na är ett brott mot rätten till religiös frihet. Pater Alfons 
Pandiangan sade att konflikten hade utlösts av radikala 
element i Aceh.  

Tio misstänkta för kyrkoattackerna namngivna 
Polisen namngav den 16 oktober tio personer misstänkta 
för att ha legat bakom kyrkobranden i Singkil. Tre hade 

häktats medan de andra var på fri fot. Det var oklart 
vem som var den huvudansvarige. Omkring 7,000 män-
niskor som hade flytt till norra Sumatra befann sig 
fortfarande där, trots att regeringen försäkrade att läget i 
Singkil är säkert. Ytterligare människor flydde därifrån. 
En av hjärnorna bakom attacken sköts ihjäl och tre and-
ra ur en muslimsk ungdomsorganisation skadades när 
människor försökte skydda kyrkan. 

Aceh river kyrkor som en följd av religiöst våld 
Den 19 oktober började myndigheterna i Aceh riva flera 
små kristna kyrkor på grund av att hårdföra muslimer 
hade krävt att de ska stängas. Orsakerna var att bygg-
nadstillstånd saknades och att religiöst våld hade brutit 
ut. Spänningsläget var högt inom den etniskt och 
religiöst blandade befolkningen i Singkil. Både beväp-
nad polis och soldater har sänds till distriktet så män-
niskor har kunnat återvända. Polisen använde släggor 
och yxor för att riva kyrkorna som är byggda av trä. 
Föregående dag hade lokala politiker och kyrkorepre-
sentanter kommit överens om att stänga kyrkorna. Minst 
tio kyrkor planerade rivas. 
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