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Aceh—kortfakta 

Belägenhet Norra spetsen av ön Sumatra 

Yta 58 375,63 km² 

Högsta berg - 

Klimat - 

Befolkning 4 486 570 (2010) 

Etnicitet Acehneser (50%), javaneser (16%), 
gayo lut (7%), gayo luwes (5%), alas 
(4%), singkil (3%), simeulue (2%) (på 
ön Simeulue), kineser 

Språk Indonesiska och acehnesiska (talas av 
omkring tre miljoner människor 
(1999), främst Aceh i Indonesien och i 
delar av Malaysia. Det är ett sunda-
sulawesiskt språk i den malajo-poly-
nesiska delen av den austronesiska 
språkfamiljen) Historiskt har språket 
skrivits med jawi, ett modifierat 
arabiskt alfabet. Numera används det 
latinska alfabetet med de extra bok-
stäverna é, è, ë, ö och ô. 

Religion Muslimer (98%) 

Styrelseskick Autonom region i republiken Indo-
nesien uppdelad i 18 distrikt och 5 
städer 

Parlament - 

Huvudstad Banda Aceh, 224 209 invånare 2010 

President - 

Guvernör Irwandi Yusuf 

Valuta Indonesiska rupiah 

Näringsliv Olja, gas, jordbruk, fiske 

Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM) startade 1976 ett 
gerillakrig för regionens självständighet från Indone-
sien. Den före detta finske presidenten Martto Ahtisaari 
agerade fredsmedlare mellan GAM och den indonesiska 
staten vilket ledde till ett fredsavtal i augusti 2005. 
Avtalet var delvis en följd av jordbävningen i Indiska 
oceanen 2004 som drabbade Aceh mycket hårt med 
minst 230.000 omkomna och 400.000 hemlösa. Vid 
Sumatra bildades över 20 meter höga vågor. Från 
september 2005 till december 2006. övervakades läget 
av Aceh Monitoring Mission (AMM) skapad av EU och 
ASEAN under ledning av den nederländske diplomaten 
Pieter Feith. Även sedan dess tycks avtalet fungera 
ganska väl. 

Källor: Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Aceh 
och svenska Wikipedia, 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aceh 
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