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Integrationen av före detta soldater och offer för brott mot de 
mänskliga rättigheterna i Aceh, har avstannat av politiska och 
ekonomiska skäl. Ordföranden för Aceh Reintegration Agen-
cy, Thamrin, sade att integrationsprogrammet inte bara försäk-
rade att kompensation utbetalades till före detta soldater utan 
också syftade till att involvera dem på det politiska och ekono-
miska planet. Han sade: “All ekonomisk potential och alla 
resurser måste sättas in i syfte att bemyndiga före detta solda-
ter. Det är viktigt för att de ska kunna leva normala liv.” 

Mycket pengar har kommit in till en fond från utländska 
givare, men det har ännu inte befrämjat ekonomisk tillväxt. 

Många före detta soldater är fortfarande beroende av bidrag 
från regeringen. Det utgör ett hot mot fredsavtalet som Indo-
nesiens regering och Rörelsen för ett fritt Aceh undertecknade 
2005. När Finlands förre president Martti Ahtisaari, som mäk-
lade fram freden, besökte området i maj sade han att integra-
tionen gick sämre än väntat: “... är integrationen alltjämt en 
stor uppgift för oss alla, och den kommer att ta flera år till.” 

Ändå menar Ahtisaari att fredsprocessen fortlöper till-
fredsställande. De han träffade runtom i Aceh uppskattade 
den, och han hoppades att en försoningsprocess snart skulle 
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Fortsättning från sidan 8 

inledas. Vissa sporadiska våldsutbrott hade inte påverkat 
fredsprocessen. 

Enligt juristen Hendra Budian berodde svårigheterna att 
genomföra integrationsprogrammet till stor del på avsaknaden 
av en plan för hur det ska göras. Han var bekymrad över att 

bara drygt 2.000 före detta soldater hade erhållit kompensation 
från regeringen. 

Gabriel Jonsson 

Källa: Hotli Simanjuntak, “In Aceh, Reintegration of Ex-
Combatants, Rights Victims Remains Slow”, The 
Jakarta Post, 10/5 2008 


