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Nr 72 - maj 2017 

Nyheter från Östtimor, 
Västpapua, Aceh och Indonesien 

Föga överraskande vann "Lu-Olo" presidentvalet i Öst-
timor. Och han gjorde det redan i den första om-gången 
den 20 mars. För "Lu-Olo", vars fullständiga namn är 
Francisco Guterres, var det tredje gången gillt. Han var 
Fretilins, det näst största partiets, kandidat redan vid 
valen 2007 och 2012, men då förlorade han. Den här 
gången stöddes han också av den sedan 2015 regerande 
koalitionens dominerande parti CNRT. "Lu-Olo" fick 
295.048 röster, 57,1 %, det Demokratiska partiets (PD) 
kandidat utbildningsminister António da Conceição 
"Kalohan" 167.794 röster, 32,5 %. De övriga 6 kandi-
daterna fick mellan 4.283 och 13.513 röster mot-
svarande 0,8 respektive 2,6 % . Så det var, precis som 
det varit vid tidigare val, ett riktigt, demokratiskt, hem-
ligt och rättvist val. Totalt röstade 516.881 av 743.150 
registrerade väljare, 71,2 %. 97,8 % av rösterna ansågs 
giltiga. Lú-Olo vann i 9 av de 13 distrikten samt i 
Australien och Portugal (127 respektive 187 röster av   
889 respektive 510 registrerade röstberättigade). Timo-
reser i Indonesien, Nordirland och Sydkorea kunde dock 
inte rösta. 2012 röstade hela 78%. 

Tre dagar före presidentvalets första och enda om-
gång, eftersom det inte behövdes någon andra omgång, 
hölls för första gången en direktsänd tv-debatt med de 8 
presidentkandidaterna, av vilka en var kvinna, i public-
servicekanalen TVTL. 

Av de registrerade röstberättigade var 48,3 % kvin-

nor och det fanns 696 vallokaler att rösta i. 

Det här presidentvalet var det första som organise-
rats utan bistånd av FN och andra internationella organi-
sationer. 

Den nuvarande presidenten Taur Matan Ruak ställde 
inte upp. Han har förklarat att han har för avsikt att 
ställa upp i parlamentsvalet i juni för det nya People's 
Liberation Party. Det skulle kunna innebära föränd-
ringar i Östtimors politiska landskap, kanske främst en 
föryngring. Valet av "Lu-Olo" innebär nämligen fortsatt 
dominans av de äldre motståndskämparna mot Indone-
siens ockupation 1975-1999. 

Presidenten i Östtimor har egentligen ingen politisk 
makt, men de tidigare presidenterna har använt ämbetet 
för att föra fram sina egna åsikter. 

Tommy Pollák 

Källor: http://asiafoundation.org/2017/03/29/timor-
leste-ready-issues-based-election/The Asia 
Foundation Hugo Fernandes, 

Todd Wassel, Fundasaun Mahein http://
www.fundasaunmahein.org/2017/03/22/
elisaun-presidensial-2017-maturidade-politika-
haforsa-seguransa-nasional/, 

Fortsättning på sidan 5 

Lu-Olo blir president 
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Redaktören har ordet 
Årets första nummer har som huvudnyhet presidentvalet i Östtimor som 
vanns av Francisco "Lu-Olo" Guterres, gemensam kandidat för Fretilin 
och CNRT. Han blir landets fjärde president efter Xanana Gusmão, José 
Ramos-Horta och Taur Matan Ruak, som alla suttit fem år vardera sedan 
återupprättandet av självständigheten den 20 maj 2002. Premiärministern 
har enligt konstitutionen mer makt än presidenten så det är oklart hur 
mycket makt han kommer kunna utöva. Valet gick i likhet med tidigare 
lugnt och fredligt till. 

Östtimorkommittén och Föreningen ett fritt Papua (FFP) höll båda 
sina årsmöten i mars. Efteråt talade fil. dr. Gudmund Jannisa, som är 
verksam vid Högskolan i Kristianstad, om historiska arv i Östtimor vilka 
är betydelsefulla för att förstå hur landet fungerar. 

En längre artikel är en sammanfattning av amerikanska UD:s rapport 
om mänskliga rättigheter i Östtimor som ger en balanserad bild av läget 
på området. Förhoppningsvis blir rapporten läst i Östtimor så att situa-
tionen med tiden kan förbättras. Europaparlamentets resolution om Indo-
nesien från januari hör också till innehållet. I den nämns problemområdet 
Västpapua, där det inte finns några tecken på förändringar vad gäller 
områdets status och läget för de mänskliga rättigheterna. Det finns också 
två artiklar om Aceh, i vilka framkommer att Aceh Sumatra National 
Liberation Front (ASNLF) demonstrerade i Stockholm den första maj för 
ett självständigt Aceh och därmed emot 2005 års Helsingforsavtal mellan 
Indonesiens regering och Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM), enligt vilket 
området fick självstyre. Sharialagar tillämpas nu i Aceh och under kung 
Carl XVI Gustaf och drottning Silvias just avslutade statsbesök i Indo-
nesien blev två män i Aceh stenade för att ha haft sex. Flera män-
niskorättsorganisationer har kritiserat tillämpningen av sharialagar i Aceh. 

Till sist vill jag önska läsarna en trevlig sommar, Gabriel Jonsson 

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga 
bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i http://
www.globalarkivet.se. 
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Gudmund Jannisa berättade först att hemgift är vanlig i 
Östtimor. Den innebär att en man köper sin fru: en 
släktöverenskommelse kan innebära att man säljer 
boskap och får tillbaka en människa. I det traditionella 
Timor, som var ett kollektivistiskt samhälle, var kvin-
nan mannens egendom. Under självständighetskampen 
mot den indonesiska ockupationen (1975-1999) fick 
kvinnorna en viktigare roll i samhället genom att de 
behövde hjälpa männen på olika sätt. Därefter har 
kvinnornas position i samhället försämrats igen. Upp-
fattningen att mannen är överordnad kvinnan måste 
brytas och det är de timoresiska kvinnorna som själva 
måste agera. 

Makthavarna och allmänheten har en motsatt syn på 
samhället - i det senare fallet är den uppdelad beroende 
på folkgrupp. Då det finns folkgrupper som bara vill 
gynna sig själva måste politikerna vara omutbara. I 
praktiken är de ej det utan folket vill ha gentjänster från 
politikerna. De kineser som finns i Östtimor och under 
årens lopp har spelat en betydelsefull roll ekonomiskt 
lever för sig själva och giftermål med timoreser är 
ovanliga. 

För Östtimors identitet är den katolska kyrkan 
viktig. Den utgjorde ett skydd under ockupationen och 
indoneserna attackerade aldrig kyrkor och präster. I 
samband med påve Johannes Paulus II:s besök i Öst-
timor 1989 ägde protester mot ockupationen rum. 

En egen identitet växte fram i samband med Dom 
Boaventuras uppror mot det portugisiska styret 1912. 
Portugiserna höll på att bli utslängda av lokala kunga-
dömen, men klarade sig genom att andra folkgrupper 
stödde kolonialmakten för att krossa upproret. Eftersom 
Portugal kontrollerade den västra delen av Östtimor mer 
än den östra, var motståndet starkast i öst. Begreppen 
”caladi” och ”firacu” som syftade på väst respektive öst 
uppstod. Även Indonesien kontrollerade den västra 
delen mer än den östra. I samband med våldsvågen efter 
1999 års folkomröstning om självständighet brände 
milisgrupper dokument, vilket gjorde det svårt att fast-
ställa ägande rätten till bostäder när människor åter-
vände från flykten till Västtimor. 

Det framkom till sist att det i samband med själv-
ständigheten 2002 fanns motsättningar mellan de som 

Fortsättning på sidan 6 

Historiska arv i Östtimor 

Europaparlamentet antog den 19 januari en resolution 
om Indonesien som i mina ögon förefaller vara balan-
serad. I artikel E sägs att president Joko Widodo har 
utlovat förändringar för papuanerna, något som tagit sin 
början i ’en öppen dialog för ett bättre Papua’, vidtagit 
åtgärder för att sätta stopp för övervåld och människo-
rättsbrott, besökt Papua fyra gånger sedan han valdes 
2014 och har nyligen som en försoningsgest beordrat 
frigivning av många fängslade papuaner. I punkt 2 
uttrycks oro över den växande intoleransen mot etniska 
minoriteter och fördöms allt våld, alla trakasserier och 
hot mot minoriteter samt det tilltagandet missbruket av 

existerande lagar för att diskriminera, åtala och fängsla 
de som tillhör etniska minoriteter. Även om Papua ej är 
angivet, syftar texten sannolikt på området. 

Gabriel Jonsson  

Källa: Watch Indonesia!, “European Parliament resolu-
tion of 19 January on Indonesia,” (http://
www.europarl.eu/sides/getDoc.do?
type=TA&reference=P8-TA-2017-
0002&language=EN&ring=P8-RC-2017-
0072), 22/1 2017. 

Europaparlamentets resolution om 
Indonesien 

Årsmöten 
Östtimorkommittén och Föreningen ett Fritt Papua 
(FFP) höll båda årsmöten på Slottsgatan 2 i Solna den 
21 mars. Hela Östtimorkommitténs styrelse blev 
omvald: 

Gabriel Jonsson, ordförande 
Tommy Pollák, kassör 
Hendrik Amahorseja 
Eva Goës 
Thomas Johansson. 

Även FFP:s styrelse blev omvald: 

Hendrik Amahorseja, ordförande 
Gabriel Jonsson, kassör 
Gustaf Görfelt 
Anders Uhlin. 

Efter årsmötet talade sociologen Gudmund Jannisa Ulf 
Andersson, som är verksam vid Kristianstads högskola, 
om historiska arv i Östtimor (se separat artikel). 

Gabriel Jonsson 
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East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) 
skickade i april 2016 ut en 22-sidig sammanfattning av 
amerikanska UD:s rapport om mänskliga rättigheter 
(MR) i Östtimor. Det finns stora MR-problem: över-
grepp av säkerhetsstyrkorna, genusbaserat våld och våld 
i hemmen, bristfälliga rättegångar till följd av ett svagt 
rättsväsende, inskränkningar av mötes- och rörelsefri-
heten samt ineffektivt skydd för arbetarna. 

Under året genomförde regeringen en samordnad 
aktion av militär och polis riktad mot medlemmar av 
Revolutionary Council of Maubere (KRM) som miss-
tänks ha varit inblandade i attacker mot säkerhetsstyr-
korna. Både MR-grupper och ombudsmannen för 
mänskliga rättigheter och rättvisa rapporterade om 
många MR-brott i samband med aktionerna. 

Även om regeringen vidtog vissa steg för att åtala de 
ansvariga för övergreppen i säkerhetsstyrkorna, bestod 
den allmänna uppfattningen att straffriheten består. 

Respekt för personlig integritet 
Regeringen gjorde sig skyldig till minst fyra illegala 
mord i samband med aktioner mot KRM. Ingen 
undersökning hade inletts i slutet av 2015. Även om 
lagen förbjuder misshandel, rapporterades det om 
övervåld i form av bl.a. misshandel och godtyckliga 
arresteringar under aktionerna mot KRM. 

Fängelseförhållandena var undermåliga. Becora-
fängelset i Dili var överfullt: där fanns vid årsskiftet 475 
fångar mot avsedda 330. 

Lagen förbjuder godtyckliga arresteringar, men 
mydigheterna bröt ofta mot lagen - delvis p.g.a. den 
svåra bristen på domare utanför Dili. Den civila 
kontrollen över polisen och militären var bristfällig. 

Det tog ofta lång tid att genomföra rättegångar p.g.a. 
procedurfrågor och personalbrist. Ett problem för 
rättsväsendet är att det är en blandning av portugisisk, 
indonesisk och FN-praxis. Flera lagar är skrivna på 
portugisiska och många rättegångar hålls på por-
tugisiska som bara cirka tio procent av befolkningen 
talar, men rättegångarna upges ändå vara rättvisa. Under 
2015 arresterades omkring 500 misstänkta KRM-
medlemmar, varav de flesta frigavs eller utsattes för 
frihetsberövande åtgärder såsom skyldighet att rappor-
tera till polisen. 

Det finns ingen allomfattande lagstifting för land-
rättigheter och regeringen kritiserades för att bortse från 
många privata krav eller vräka medborgare från land 
som definierades som allmän egendom eller för vilken 
oklara ägandeförhållanden råder. 

Respekt för civila friheter 

Yttrande- och pressfrihet är garanterad i lagen och 
regeringen respekterade i huvudsak dessa rättigheter. 
Medierna fortsatte att uttrycka oro över presslagen från 
2014 som betraktas som onödigt restriktiv och för att ge 
för mycket makt till regeringens pressråd som kan 
manipulera lagen för politiska syften. Frihet på internet 
är också garanterad i lagen. Det var oklart hur många 
som har tillgång till internet som är mycket kostsamt för 
de flesta, särskilt utanför urbana områden. Akademisk 
frihet upprätthölls och kulturevenemang genomfördes 
fritt. Även om lagen också garanterar organisations-
frihet, förekom i praktiken inskränkningar. I samband 
med aktioner mot KRM begränsades organisations- och 
rörelsefriheten. Enligt lagen ska flyktingar beviljas asyl, 
men systemet uppfyller inte internationella krav: asyl-
sökande har bara 72 timmar på sig att lämna in en 
ansökan. 

Frihet för politiskt deltagande, 
korruption och brist på transparens 

Befolkningen kan fritt välja sin regering och röstberät-
tigade är alla som är 17 år eller äldre. Parlaments- och 
presidentvalen 2012 var fria och rättvisa. Enligt straff-
lagen kan straff utfärdas för officiell korruption. Lagen 
var svår att implementera och en utbredd uppfattning är 
att tjänstemän ofta gjorde sig skyldiga till korruption. 
Det legala ansvaret för att bekämpa korruption har anti-
korruptionskommisssionen som även kan driva fall till 
åtal. Eftersom kommissionens budget kontrolleras av 
regeringen, är den känslig för politiska påtryckningar. 
Flera korruptionsfall uppdagades under året - både inom 
regeringen och polisen. Lagförslag måste offentliggöras 
innan beslut fattas, men då många dokument endast 
publiceras på portugisiska och internet inte är allmänt 
tillgängligt går det icke att nå hela befolkningen. Alla 
regeringskontrakt och finansiell information ska publi-
ceras på nätet. Omröstningar i parlamentet offentlig-
gjordes ej. 

Undersökningar av MR-brott och 
social diskriminering 

Flera nationella och internationella MR-grupper 
arbetade huvudsakligen utan att regeringen hindrade 
deras arbete och regeringen samarbetade mestadels med 
dem. Regeringens arbete för att komma till rätta med 
övergrepp som begicks under den indonesiska ockupa-
tionen (1975-1999) har kritiserats för att vara brist-
fälliga och ineffektiva. Regeringen stödde icke-statliga 
organisationer som ordnade ett evenemang för att barn 
som fördes till Indonesien under ockupationen skulle få 
träffa sina familjer. En oberoende myndighet för MR-
frågor finns. Under året undersökte och övervakade den 
bl.a. vräkningar, fångars klagomål och säkerhetsstyrkor-
nas övergrepp. 

Amerikanska UD:s rapport om 
mänskliga rättigheter i Östtimor 
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Svenska läkare volontärer i Östtimor 

Konstitutionen förbjuder diskriminering på grundval 
av hudfärg, ras, civilstatus, kön, arv, språk, social eller 
ekonomisk status, politisk eller ideologisk övertygelse, 
religion, utbildning och fysiskt eller psykiskt tillstånd. 
Ändå var kvinnovåld ett stort problem och diskrimine-
ring av bl.a. kvinnor, handikappade och homosexuella 
förekom. Våld mot barn och barnarbete var vanligt. 
Även om våldtäkt är ett brott som kan ge upp till 20 år i 
fängelse, var det många fall som inte undersöktes. I 
vissa fall löstes fallen med hjälp av traditionella lagar. 

Våld i hemmet var de brott som oftast togs upp i 
strafflagstiftningen. Sexuella trakasserier på jobbet är 
enligt lagen förbjudna, men förekom ändå i stor skala. 
Lagen garanterar reproduktiva rättigheter. Av 100,000 
mödrar, dog 270 i samband med levandefödda barn. 
Många människor på landsbygden saknar tillgång till 
hälsovård under graviditeten. Män och kvinnor har i 
författningen lika rättigheter vad gäller familjeliv och i 
det offentliga livet. Grundläggande utbildning i nio år är 
obligatorisk och fri. Uppskattningsvis 20-30 procent av 
barnen går dock inte i skolan och utbildningen dras med 
problem p.g.a. den komplicerade språkfrågan och brist 
på lärare. Aga förekommer ofta i skolorna. Barnäkten-
skap är vanliga. Sexuella övergrepp mot barn var ett 
stort problem som det av kulturella skäl var svårt att tala 
om. Trafficking av minderåriga för sexuell exploatering 
ledde till att fyra personer åtalades. 

Författningen ger handikappade lika rättigheter och 

förbjuder diskriminering av dem. Det är dock omöjligt 
för alla handikappade barn att gå i skolan p.g.a. Bristan-
de faciliteter för dem. Missnöjet med den kinesiska 
minoritetens ledande ekonomiska ställning växte, vilket 
i värsta fall ledde till att deras affärer brändes ner. 
Konstitutionen saknar artiklar om samkönade relationer 
och genusidentitet. 

Arbetarrättigheter 
Författningen ger arbetarna rätt att bilda fackföreningar, 
att strejka och att förhandla kollektivt och respekterade 
huvudsakligen dessa rättigheter. Ministerrådet kan häva 
en strejk om den hotar den allmänna ordningen. Få 
strejker ägde rum p.g.a. extrem osäkerhet om jobben: 
medling var att föredra framför strejk. Nästan alla 
arbetskonflikter löstes genom medling. Få arbetare är 
medlemmar i facket, eftersom 71 procent av de 
yrkesverksamma år 2013 arbetade inom den informella 
sektorn. Barnarbete under 15 år är förbjudet inom den 
formella sektorn. Omkring halva befolkningen levde 
under fattigdomsgränsen. Den lagstadgade arbetsveckan 
är 44 timmar. 

Gabriel Jonsson 

Källa: USGov: Timor-Leste Country Reports on Human 
Rights Practices for 2015 (http://
www.state.gov/documents/
organization/253017.pdf), 13/4 2016. 

Pouya Ghelichkhan, som skrev om sjukvården i 
Östtimor i Merdeka & ÖsttimorInformation nummer 67 
och 68, har tillsammans med tre andra svenska läkare 

arbetat som volontär i den av den amerikanske läkaren 
Dan Murphy ledda Bairo Pite-kliniken i Dili. 

 
Fortsättning från sidan 1 

European Union Election Observation Mission 
https://eeas.europa.eu/election-observation-
missions/eom-timor-leste-2017/23206/timor-

leste-shows-maturity-organise-well-run-and-
peaceful-elections_en), 

http://www.laohamutuk.org/Justice/2017/
PresElec/17PresElec.htm 

Medlemmar och anhängare till Acheh-Sumatra National 
Liberation Front (ASNLF) deltog i demonstrationer den 
första maj för att göra sin kamp känd. De höll tal, tog 
med sig flaggan och höll banderoller med krav på Acehs 
självständighet. Ett pressmeddelande lästes upp, i vilket 
det bl.a. sades att 50 aktivister ur ASNLF i Sverige och 
Danmark på arbetarnas dag den första maj deltog i 
demonstrationer i Stockholm för att uttrycka sina poli-
tiska mål. Acehneser har demonstrerat årligen denna 
dag sedan 1985. ASNLF:s talesman Nasir Usman höll 

ett tal om det aktuella läget i Aceh. På banderollerna 
stod det “FREE ACHEH” respektive “ACHEHNESE 
HAS EVERY RIGHT TO BE INDEPENDENT”. 

Via länken https://www.youtube.com/watch?
v=rYggtjYoOrU kan man se en video från demons-
trationerna. 

Källa: http://unpo.org/article/20080. 

Gabriel Jonsson 

Aktivister för Aceh demonstrerar första 
maj 
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Ge ett ekonomiskt bidrag till arbetet i Föreningen ett Fritt Papua eller Östtimorkommittén på plusgirokonto 4 19 12 
84-1 respektive 1 81 92-5. 

Aceh i FN:s människorättsråd 

Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF: 
www.asnlf.org) lade fram ett uttalande om Indonesien 
till FN:s människorättsråds arbetsgrupp för översyns-
mekanismen Universal Periodic Review (UPR) inför 
sessionen i Genève den 3 maj. ”Olösta frågor är en 
tickande bomb” var titeln. 

Det var tredje gången som Indonesien granskades 
genom UPR. Förra gången, 23/5 2012, deltog en 
delegation från ASNLF för att följa granskningen. 
ASNLF kommer nu delta igen för att följa hur 
Indonesien kommer finna “ursäkter” och frångå sitt 
åtagande att svara på omkring 150 av de 180 rekom-
mendationer landet accepterade 2012. Inget sades då om 
de allvarliga människorättsbrott (MR) som den indo-
nesiska regeringen begick i Aceh medan konflikten 
pågick. Religiösa och moraliska frågor såsom religiös 
intolerans och våld mot religiösa minoriteter som rege-
ringen ej lyckats hantera diskuterades. Även om det var 
bra att världssamfundet tog upp MR-brotten i Indo-
nesien, ska världen inte glömma bort omarkerade gra-
var, föräldralösa barn och tusentals änkor vars mäns 
öden ännu är okända. Vi hoppas att årets granskning blir 
annorlunda. 

Fredsavtal, MR-brott och straffrihet 
Under nästan tre decennier var Aceh ett slakthus för den 
indonesiska militären. Tusentals civila dödades. Utom-
rättsliga avrättningar, massakrer, tortyr, godtyckliga 
arresteringar och ‘försvinnanden’ förekom. År 2005 slöt 
Free Acheh Movement (GAM) ett fredsavtal med 
Indonesien. Det betraktades som en framgång som 
gjorde slut på en av de längsta väpnade konflikterna i 
Sydöstasien. Tyvärr överskuggade avtalet de under 
konflikten begångna övergreppen. Även de flesta natio-
nella och lokala civila organisationer har dragits med i 
fredseuforin. Trots att lagen för att styra Aceh säger att 
en MR-domstol och en Sannings- och försonings-
kommission ska upprättas, har ingen ännu upprättats. I 
juli förra året utsåg Acehs parlament sju medlemmar av 
kommissionen som ska undersöka begångna MR-över-
grepp. Men hittills har Jakarta inte visat något intresse 
eller uttryckt stöd för kommissionen. 

I granskningen i maj 2012 sade Indonesiens då-
varande utrikesminister, Dr. Marty M. Natalegawa, att 
landet hade gjort “betydande och viktiga framsteg när 
det gäller mänskliga rättigheter” och att dess roll för att 
främja och skydda rättigheterna ”går fortsatt framåt”. I 
hans 20 minuter långa tal, användes uttrycket ”att 

främja och skydda mänskliga rättigheter” mer än 13 
gånger. Men alternativa rapporter, som grundades på 
rekommendationerna från UPR 2012, från flera civila 
organisationer var av en annan uppfattning. Indonesien 
har inte alls levt upp till sina åtaganden på viktiga 
områden: straffrihet för tidigare MR-brott och ratifice-
ring av viktiga internationella konventioner såsom de 
mot tortyr och tvångsförsvinnanden och Romstadgan för 
den internationella brottsmålsdomstolen. När det gäller 
straffrihet, är det allmänt känt att den är utbredd. Inte en 
enda av de skyldiga militärerna har ställts inför rätta, 
vilket innebär att brotten kan upprepas med straffrihet. 

Militära och underrättelseoperationer 
Även om Jakarta och omvärlden betraktar konflikten i 
Aceh som en löst fråga med ett lyckligt slut, är det för 
acehneser fråga om vapenvila i en konflikt som kommer 
blossa upp igen. 

Det beror inte på fredsavtalet i sig utan på i synner-
het hur militärer och nationalister beter sig. 

Särskilt allvarliga var de operationer som utfördes av 
militärens underrättelse- och anti-terroristgrupp (Densus 
88). Fredsavtalet har begränsat deras antal och rörlighet, 
men deras manövrer är svåra att övervaka. Sedan avtalet 
undertecknades har militären försökt komma tillbaka, 
dels för att återuppta illegal affärsverksamhet i ett 
område som är ett av de bästa för ändamålet, dels för att 
återta sin politiska roll i Indonesien. När det gäller 
återvändandet till Aceh, är militären redo att starta 
konflikten igen genom att gå med i och stödja lokala 
politiska partier eller att aktivera de många milisgrupper 
som militären upprättade medan konflikten pågick. 

Gamla generaler inblandade i MR-brott i Aceh är 
tillbaka på scenen igen och yngre generaler har redan 
återvänt som rådgivare och donatorer till lokala 
politiska partier. Under de senaste åren har nästan alla 
armébefäl i Aceh haft någon koppling till underrättelse-
tjänsten och konflikten. Det har försvårat en lösning av 
MR-brotten, något som borde oroa omvärlden och de 
inblandade. 

Vi hoppas innerligt att regeringsrepresentanter som 
deltar i UPR denna vecka kommer tala ut och ifrågasätta 
de flagranta indonesiska MR-brotten i Aceh. MR-läget i 
Indonesien, och i Aceh i synnerhet, kommer aldrig för-
bättras om man fortsätter negligera offren för konflikten 
och neka dessa rättvisa. 

Gabriel Jonsson 

 Fortsättning från sidan 3 

menade att självständigheten redan hade utropats 1975 
och de som 2002 kom till makten. De som hade kämpat 

för självständighet utan att få ta del i styret 2002 kände 
sig därför missnöjda. 

Gabriel Jonsson 


