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I oktober myllrade huvudorten Banda Acehs gator av 
folk och trafik. I staden fanns nära 100.000 nybyggda 
hus. Bland husen såg dock en del “...redan gamla och 
slitna ut” på grund av framförallt “dålig kvalitet och 
byggherrar som haft för bråttom...”. Flertalet hus stod 
tomma, ibland eftersom “...de ägs av föräldralösa barn 
som bor hos släktingar”. Den kritik som riktades mot 
biståndsinsatsen efter tsunamin i december 2004 för 
dålig samordning och kaos var borta. Den dominerande 
uppfattningen var att aktörerna då hanterade den svåra 
situationen efter bästa förmåga. 

Många menar att återuppbyggnadsorganet BRR gör 
en mycket stor insats. I slutet av 2007 och under 2008 
planerar många hjälporganisationer att avsluta sina 
uppdrag. BRR:s mandat löper ut 2009. Detta innebär att 
dagen närmar sig då ansvaret för återuppbyggnaden 
samt skolor, sjukhus och vägar ska tas över av guvernör 
Irwandi Yusuf och andra representanter för Rörelsen för 
ett fritt Aceh (GAM). Överlämnandet av ansvaret be-
döms bli komplicerat. Fred nödvändig 
En stabil utveckling i Aceh förutsätter “...naturligtvis att 

freden håller”. Samtidigt som många känner sig lättade 
över att nu kunna röra sig fritt ute finns det också “...en 
hel del nervositet”. Fredsprocessen är ju ännu bara en 
process. Våldsutbrott, kidnappningar och annan krimi-
nalitet utförd av tidigare kombattanter sägs ha ökat nå-
got i omfattning. Enighet råder bland bedömare om att 
hållbar fred förutsätter att en ekonomisk utveckling 
kommer i gång: “Tusentals ex-rebeller utan jobb kan 
skapa problem” (det är osäkert hur många rebellerna är). 
De flesta ex-kombattanter uttryckte åsikten att guvernör 
Irwandi Yusuf bara bryr sig “...om människorna närmast 
honom, inte om oss lägre rankade”. 

Även om många av dem som förlorade sina möjlig-
heter att försörja sig till följd av tsunamin nu har skaffat 
sig nya sätt att överleva, är arbetslösheten alltjämt ett 
betydande problem. Flera nybyggda hotell finns i Banda 
Aceh i hopp om att turister ska komma när de utländska 
hjälparbetarna har lämnat staden. Den nuvarande turis-
men är obetydlig. 

Gabriel Jonsson 

Källa: “Fred avgörande för Acehs framtid,” Omvärlden, 
nr. 7, 2007. 
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