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Det var i guvernörsvalet den 11 december 2006 som den före detta gerillaledaren Irwandi Yusuf tillsammans med vice kandidaten Muhammad Nazar, en människorätts-aktivist främst aktiv inom studentrörelsen SIRA, vann en jordskredsseger med hela 38,2 % av rösterna. I och med detta kunde GAM för omvärlden få bekräftat det populära och breda stöd för befrielserörelsen som man länge hävdat finns hos Acehs folk. Utmaning: reformera politiken Den största utmaning som guvernören står inför idag är att förändra det politiska system som så länge präglats av korruption och nepotism till ett mer öppet och demokratiskt samhälle som kan lägga grunden för parlamentsvalen 2009. Tills dess är det mycket som måste göras inom den politiska arenan och GAM-rörelsen måste fortfarande stärkas på många olika plan om man ska kunna bilda starka politiska partier som kan ställa upp i valet. Yusuf vill främst fokusera på Acehs fattiga och lovar reformer för att förbättra situationen främst för bönder och fiskare. Samtidigt vill han  få in mera utländska investeringar och förbättra internationell kommunikation genom att exempelvis starta direktflyg och fartyg mellan Aceh och Malaysia istället för de nuvarande kommunikationerna som alla går via Medan i södra Sumatra. En stor satsning ska även läggas på att producera nya historieböcker och mer litteratur och skolböcker på det acehnesiska språket. Det är dock viktigt att nu inte bara fokusera på en hållbar ekonomi i Aceh utan att även dels påskynda återuppbyggnaden efter tsunamins förödelse och ta itu med alla de klagomål och den kritik som riktats mot återuppbyggnadsorganet BRR (Rehabilitation and Reconstruction Agency) och dels klargöra hur och till vilken grad sharialagen kommer att inkorporeras i Acehs rättsväsende. Sharialagen Att påskynda husbyggen och rensa upp i BRR:s 

verksamhet har fått stor prioritet under Yusufs ledning, men då det gäller sharialagen sitter han i en lite svårare sits. Många olika intressen vill nu ha spelrum i den nya politikens maktkorridorer och för att räkna med brett stöd i dessa kretsar inför valet 2009 kommer det nog att bli en mer försiktig diplomatisk strategi som kommer att prägla Yusufs politik. Varken Yusuf eller några andra GAM-representanter kommer nog därför att anstränga sig för att ifrågasätta den institutionalisering av sharia-lagen som redan påbörjats, men eventuellt kommer det att göras försök med att sakta ner denna utveckling. Aceh är idag den enda del av Indonesien som äger rätten att fullt ut applicera sharialagen och sedan 1999 har arbetet med att institutionalisera delar av denna lag påbörjats. Där har man i första hand riktat sig mot, konsumtion och försäljning av alkohol, vadslagning och umgänge mellan män och kvinnor, som inte är gifta. Kvinnor och barn är de grupper i samhället som blivit mest utsatta och ett slags angivarsystem har satts igång tillsammans med en ”moralpolis” som inte verkar ha något brett stöd hos gemene man (detta baserat på egna intervjuer jag gjort på plats augusti 2006). Indonesien har angivit många skäl till att ge Aceh rätten att använda sharialagen. Främst har man sagt att islam historiskt har en starkare anknytning till Aceh och acehnesisk identitet än i resten av Indonesien och att man centralt i Java även hoppats på att införandet av sharia skulle dämpa självständighetskampen i Aceh och att befolkningen på så sätt skulle bli mer inställsam till ett Indonesiskt styre. Många menar dock att sharialagen har ”påtvingats” Aceh som en del i Indonesiens strategi att vinna omvärldens sympati i konflikten och ge ett snabbt botemedel på en långt mer djupgående konflikt som handlar om strävan efter självständighet och inte religion. Anna Tulin 
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