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Den förre chefen för Aceh Monitoring Mission (AMM), 
Pieter Feith, sade i samband med sitt besök i Aceh att 
områdets administration ej till fullo har kunnat utnyttja 
det omfattande stöd man har fått sedan ett fredsavtal in-
gicks 2005. Därför är reintegrationsprocessen av före 
detta kombattanter och den ekonomiska utvecklingen i 
området stagnerande. Administrationen i Aceh och 
Jakarta har resurserna och pengarna som krävs för att 
genomföra det hårda arbete som krävs för att lösa re-
integrationen. Feith lade skulden på administrationen i 
Aceh, eftersom någon plan för ekonomisk utveckling 
och för reintegration inte hade lagts fram. Utvecklingen 
hade saknat fokus och identifierbara prioriteringar under 
de gångna tio åren, trots att årets budget uppgår till 984 
miljoner dollar. 

Han föreslog att administrationen skulle undersöka 
hur den kan lägga fram en bättre plan för att höja väl-
färden och skapa arbetstilfällen för såväl före detta kom-
battanter från Rörelsen för ett fritt Aceh (GAM) som 
allmänheten. En god ekonomi är avgörande för att i 
grund och botten avsluta reintegrationsprocessen i och 
med att alla före detta GAM-soldater behöver ha en 
solid ekonomisk grund att stå på efter 30 år av konflikt. 
”Ekonomisk utveckling är nyckeln för att bevara freden 

i Aceh.” 
Enligt Feith var centralregeringen långsam i sitt 

arbete med att lägga fram lagar för hur Aceh ska styras. 
Att nya rörelser hade bildats av före detta GAM-
soldater, som den i östra delen av Aceh bildad av Din 
Minimi, var ett tecken på att det fortfarande fanns 
problem i reintegrationsarbetet. Medföljaren Juha Chris-
tensen, medlare i arbetet som ledde fram till Helsing-
forsavtalet 2005 som gjorde slut på konflikten i Aceh 
och rådgivare för AMM, sade att säkerhet och politisk 
stabilitet är mycket viktiga faktorer för investeringar. 
Han föreslog att de lokala myndigheterna först uppma-
nar lokalbefolkningen att investera innan den försöker 
attrahera investeringar från andra områden. Den stagne-
rande ekonomin uppges ha lett till att arbetsgivare upp-
hört med sin verksamhet eftersom ekonomin har utveck-
lats så långsamt. 
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