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Förslaget att upprätta två nya provinser i Aceh har 
kritiserats av Elfian Effendie, som leder det oberoende 
institutet för utvecklingsfrågor Greenomics Indonesia, 
och den lokale lagstiftaren Nasir Djamil från Prosperous 
Justice Party. De menar att det är orealistiskt och kräver 
i stället en högre grad av uthållig utveckling och 
säkerhet. Syftet med förslaget är att koncentrera 
ansträngningarna att utveckla särskilda områden, i 
synnerhet längs västkusten som ödelades av tsunamin i 
december 2004.  Hot mot fredsavtal 
Både Elfian och Nasir menar dock att förslaget skulle 
hota det ömtåliga fredsavtalet mellan GAM (Rörelsen 
för ett fritt Aceh) och Indonesiens regering. Förslaget 
skulle även kunna återuppliva separatismen i området. 
Enligt Elfian skulle uppprättandet av två nya provinser 
inte gagna utvecklingen utan bara hota provinsens 
suveränitet. Han säger att både fredsavtalet från 2005 
och lagen entydigt anger att Acehs gränser sträcker sig 

från öst- till västkutsen och att lagen inte lämnar något 
utymme för att bilda nya provinser. Han uppmanade alla 
partier, regeringen och militären att sätta värde på 
freden i regionen och inte fatta några beslut som skulle 
kunna äventyra den. 

Enligt Nasir föreligger skillnader i utvecklingen 
mellan de västra och östra delarna av Aceh, främst till 
följd av separatismen och tsunamin. Han menar att de 
växande kraven på att bilda nya provinser kommer att 
upphöra om den nuvarande administrationen sätter i 
gång sociala utvecklingsprogram. Han ifrågasatte 
lokalpolitikernas vilja att utveckla de västra delarna av 
Aceh, även om en stor del av budgeten redan hade 
anslagits till utbildning, hälsovård, sociala tjänster och 
infrastruktur. 

Gabriel Jonsson    

Källa: Max Sijabat, “Aceh Needs Peace, Not New 
Provinces,” The Jakarta Post, 19/6 2008 

“Aceh behöver fred, inte nya provinser” 
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