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Återuppbyggnaden av Aceh efter tsunamin i december 
2004 betraktas som en succé. En förklaring är att hjälp-
insatsen efteråt är den största någonsin efter en natur-
katastrof. Av de 4.9 miljarder dollar som erhållits för 
hjälp till återuppbyggnaden har 90% spenderats eller 
fördelats. Det finns förvånansvärt få uppgifter om kor-
ruption.  Osäker fred 
En annan anledning till att återuppbyggnaden gått fram-
åt är att fredsavtalet som Rörelsen för ett fritt Aceh 
(GAM) och Indonesiens regering slöt i augusti 2005 
hållit. Uppfattningen finns att det är omöjligt att åter-
uppta den väpnade kampen, men åsikterna går isär i 
denna fråga. Exempelvis skriver International Crisis 
Group i sin senaste rapport att “olösta problem mellan 
Aceh och Jakarta är en tidsbomb”. 

En representant för NGO (Non-governmental orga-
nization) Aceh Kontras Worker Institution hävdade i 
januari att åtgärder snabbt behövde vidtagas för att 
bevara freden. “Konflikten kommer sannolikt att blossa 
upp igen om läget inte förbättras.” Kontras rapporterade 
nyligen att antalet fall av mord, väpnade attacker, tortyr 
och mordbränder hade stigit från 21 år 2006 till 51 år 
2007. Polisen, militären och tidigare GAM-medlemmar 
misstänks ha legat bakom våldet som krävde 79 döds-
offer. The Communication and Co-ordination Forum for 
Peace in Aceh, (som ersatt Aceh Monitoring Mission 
vars medlemmar från bland annat EU-länder åkte hem i 

december 2006), anses ha varit oförmöget att stävja det 
ökade våldet. Andra orsaker till det försämrade säker-
hetsläget var avsaknaden av ett tidigt varningssystem 
för att förebygga konflikt, orättvisa och diskriminerande 
rättsprocesser samt säkerhetsstyrkornas roll. Polisen var 
svag och våldsam. Militären fortsatte att intervenera i 
socio-politiska frågor. 

Till detta kommer att oenighet råder mellan central-
regeringen i Jakarta och Aceh om i vilken grad området 
ska få utöva självstyre. Inom Aceh konkurrerar män-
niskor om inflytande, offentliga ämbeten och säkra ar-
beten. Brottsligheten stiger. Många olösta uppgifter 
Det är en utmaning att skapa politisk stabilitet och 
varaktig ekonomisk utveckling efter 30 år av konflikt. 
Att integrera före detta GAM-soldater i samhället är en 
svår uppgift. Hus och vägar har återuppbyggts i stor 
skala, men det finns fortfarande människor som bor i 
tillfälliga läger. Markrättigheterna är svåra att reda ut. 
Det är en lång väg kvar att gå för att skapa en funge-
rande elförsörjning. 
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