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A Fejlesztési Bizottság kérését követően az elnökök konferenciája 2005. május 12-én úgy 
határozott, hogy ad hoc küldöttséget küld Indonéziába és különösen a cunami sújtotta Aceh 
tartományba, annak érdekében, hogy értékeljék a sürgősségi segítségnyújtást és a helyreállítás 
és az újjáépítés felé megtett fejlődést (2005. július 20-16.). 

Az Európai Parlament politikai csoportjai a következő képviselőket nevezték ki az ad hoc 
küldöttségbe:

− Luisa MORGANTINI kisasszony (GUE-NGL/Olaszország), a Fejlesztési Bizottság 
elnöke

− Max van den BERG úr (PES/Hollandia), a Fejlesztési Bizottság alelnöke
− Nirj DEVA úr (EPP-ED/Egyesült Királyság)
− Jürgen SCHRÖDER úr (EPP-ED/Németország)
− Ana Maria GOMES kisasszony (PES/Portugália)
− Alessandro BATTILOCCHIO úr (NI/Olaszország) 

Elindulása előtt az ad hoc küldöttség Brüsszelben üléseket tartott az ECHO, az OXFAM, az 
indonéziai nem kormányzati szervek és az Indonéz Köztársaság EU-nagykövetének 
képviselőivel. 

Indonéziában az ad hoc küldöttség találkozott a köztársaság alelnökével, a kormány és a 
parlament tagjaival, a helyi hatóságok képviselőivel, az ENSZ-ügynökségek, nem 
kormányzati szervezetek és kutatócsoportok képviselőivel, valamint az EU-tagállamok 
küldöttségeinek vezetőivel. A küldöttség találkozókat tartott Jakartában és Nanggroe Aceh 
Daarussalam tartományba (Nyugat-Szumátra) utazott, ahol meglátogatta a fővárost, Banda 
Aceh-t, Medant és Nias szigetét, ahol a küldöttség megvizsgálta a március 29-i földrengés 
által okozott károkat. (a teljes programot csatolták e jelentéshez). 

Az ad hoc küldöttség köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik lehetővé tették a látogatását, és 
különösen az Európai Bizottság jakartai küldöttségének, az ECHO-nak, az OCHA-nak és az 
IOM-nak. 

A vészhelyzet

A 2004. decemberi cunami páratlan természeti katasztrófa volt. Az epicentrum éppen Aceh 
nyugati partja mellett volt. Indonéziát érintette leginkább a cunami. A nyugati part menti 
területeket, különösen Meulaboh-t, sújtotta legkeményebben. Banda Aceh part menti kerületei 
romba dőltek, és néhány kisváros teljesen eltűnt.  

A cunami következtében 128 645 személy meghalt és 93 662 eltűnt, 532 898 volt a belföldi 
menekült. Több mint 900 iskola, nyolc kórház és 230 klinika romba dőlt. Közel 500 hidat 
elmosott vagy súlyosan megrongált az ár, több mint 5 900 km út használhatatlanná vált. A 
legtöbb garnélarák-tenyésztő gazdaság elpusztult, sok ezer hektáros rizsföldeket temetett be a 
tengervízzel szennyezett sár. Sok hajó szintén teljesen elpusztult. Az acehi kikötő és 
kompállomás jelentősen károsodott, ahogy néhány repülőtér is.
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A tartomány hivatalban lévő kormányzója, Azwar Abubakar úr szerint a cunami előtti 31 900 
közalkalmazottból a becslések szerint 7 000 meghalt, eltűnt, otthonát elhagyni kényszerült 
vagy megsebesült, így veszélybe kerültek a közszolgáltatások, például az egészségügy és az 
oktatás. Ami helyi kormányzatot illeti, a Világbank mérleget megvonó jelentésének becslése 
szerint a személyzet 9%-a meghalt, és ezek többsége alacsonyabb kormányzati szinteken 
dolgozott. Ezen állások legtöbbje 2005 vége előtt betölthető. 

A földkérdés szintén jelentős probléma, mivel a cunami 300 000 telket érint, beleszámítva azt 
a 100 000-et, amely teljesen eltűnt. A földkérdéssel kapcsolatos számos kérdés most merül 
fel. 

Humanitárius válaszlépések

A cunamit minden idők legnagyobb segélyművelete követte, és kormányzati, valamint nem 
kormányzati szervezetek kívántak abban részt venni. A nyilvánosság példátlan mozgósítására 
került sor, és a teljes segély fele ebből származott. Az ECHO teljes pénzügyi hozzájárulása 
ebben a szakaszban közel 40 millió €. 

Majdnem az összes érintett személy szükségleteit fedezték az alapvető szállás, az 
élelmiszerhez, a jobb vízforrásokhoz és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében. Ennek köszönhetően nem tört ki nagyobb járvány Alwi Shihab úr, koordináló 
népjóléti miniszter szerint. Shirab úr köszönetet mondott a segélymunkások segítségéért, akik 
a vallási különbségektől függetlenül példamutatóan szolidárisak voltak Aceh népével. Az EU 
teljes hozzájárulása a vészhelyzeti szakaszhoz összesen körülbelül 170 millió € volt. 

A helyreállítás és az újjáépítés felé megtett út

A segélyezési szakasz hivatalosan 2005. március 26-án véget ért. Azonban a gyakorlatban 
nem lehet pontosan meghatározni a segélyezési szakasz végét, vagy a helyreállításra és az 
újjáépítésre való áttérést. A helyszínen való helyzettől függően néhány térségben tipikusan 
segélyezési tevékenységet, például szállások vagy élelmiszersegély nyújtását folytatni kellett 
ezen időpont után, és azóta is folyamatosan, beleértve a tartálykocsikból való ivóvíz-
szolgáltatást. 

Újjáépítési erőfeszítések kezdődnek a területnek a visszatelepítés számára való biztonságossá 
tétele érdekében. A földkérdés az egyik legproblematikusabb ügy. Néhány lakott területet 
teljesen elmosott a víz, és ezek szó szerint eltűntek a térképről. Most sok lagúnát meg kell 
vizsgálni a partmenti övezetben. Ráadásul számos még most is létező telket veszélyesnek 
tartanak. Ezenkívül a legtöbb földtulajdon Banda Aceh-ben nem írásos igazolásokon alapul, 
mint az Európában szokásos, hanem a közösségi hagyományokon. Ezen okok összessége 
részben megmagyarázza, hogy miért halasztották el a házépítést, mivel a közösségek 
küzdenek azért, hogy azonosítsák azokat az új telkeket, amelyekre visszaköltözhetnek és 
újjáépíthetik az életüket. 
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Annak érdekében, hogy az embereket a földkérdés megoldása előtt kiköltöztessék a 
szállásokról, „félig állandó” megoldásokkal kísérleteznek. Ezek olyan barakkok lehetnek, 
ahol több családot szállásolnak el, vagy a meghatározott telkeken, azonban olcsóbb 
építőanyag felhasználásával épült családi házak. Azok az indonéz emberek, akikkel a 
küldöttség találkozott, egyértelműen kijelentették, hogy nem szeretik a barakkokat, amelyek 
gyakran távol vannak a munkahelyüktől, és kevéssé teszik lehetővé a magánéletet. Megvan a 
kockázata annak is, hogy a félig állandó megoldások hosszantartóak lesznek, és ténylegesen 
végleges megoldássá válnak.

Ugyanakkor a küldöttség új házak építésére vonatkozó kiváló terveket is láthatott, mint 
Meulaboh-ban. 

Az oktatás és az egészségügy is az újjáépítési terv részét képezi. A cunami előtt az írástudók 
aránya Aceh-ben az országos átlag feletti volt (az 5. a 30 tartomány között), azonban a 
szegénység nagy volt (a humán fejlettségi mutató csak 23. a 30 tartomány között). Az 
egészségügyi létesítmények száma szintén korlátozott volt. Shihab miniszter szerint Aceh 
olyan nagy figyelmet élvezett a nemzetközi közösség részéről, hogy közelebb van a 
milleneumi fejlesztési célok eléréséhez, mint Indonézia más részei. Azonban az 
ingatlanfejlesztéshez hasonlóan az egészségügyi és oktatási infrastruktúra fejlesztése időt vesz 
igénybe. Néhány iskolát gyorsan újjáépítettek, de ezek még az alapvető földrengés-biztonsági 
követelményeknek sem felelnek meg. 

A gazdasági tevékenységek tekintetében legfontosabb jövedelmi források, azaz a halászat és a 
mezőgazdaság, lassan indulnak újra. Sok hajó megsemmisült, és kész projektek vannak a 
hajók hagyományos módon való újjáépítésére az EK pénzügyi támogatásával. Elsőbbséget 
kell adni ezeknek a projekteknek. A halászat újrafejlesztésének elsősorban a helyi 
szükségletek kielégítésére kell irányulnia, annak érdekében, hogy kiváltsa az 
élelmiszersegélyt, ahelyett, hogy exportra irányulna. Az ad hoc küldöttségnek azt volt a 
benyomása, hogy a régi EU-hajóknak a cunami által érintett országok számára való átadására 
vonatkozó EU program nem megfelelő válasz a helyi szükségletekre. A mezőgazdasági, és 
különösen a rizstermelés újraindítására 2 vagy 3 évre lesz szükség, mivel az esővíznek először 
ki kell mosnia a sót a rizsföldekről. Ebben az összefüggésben lényeges az erdő további 
megóvása a túlzott fakitermeléstől, mivel ez a friss víz legfontosabb forrása. Az újjáépítés 
lehetőséget adhat teljesen új tevékenységek, például a szélenergia, napenergia és 
gyorsvillamos-rendszerek fejlesztésére.

A küldöttségnek általában az volt a benyomása, hogy a 7 hónap, amely a cunami óta eltelt, 
nagyon rövid idő az újjáépítés hatalmas feladatának fényében, és, hogy a túl gyorsan 
kivitelezett újjáépítés rossz minőségű infrastruktúrát eredményezhet. Az újjáépítési 
ügynökségek nagyon elkötelezettek a feladataik mellett, és elismeréssel kell nekik adózni.

A segély jobb összehangolása

A kormány irányítótervet hozott létre azon átfogó program és elvek meghatározására, 
amelyek segítségével a helyreállítást irányítani fogják. 
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Számos adományozó partner és az indonéz kormány a segélyek összehangolása érdekében 
létrehozott egy Többoldalú Adományozói Vagyonkezelő Alapot (MDTFANS) Indonézia 
számára. A Vagyonkezelő Alap támogatja a helyreállítási és újjáépítési szükségleteket Aceh 
és Nias számára. Az EU, számos kormány, például Kanada és néhány EU-tagállam hozzájárul 
a Vagyonkezelői Alaphoz, míg néhány kormány, például Ausztrália, Japán és az Egyesült 
Államok inkább saját maguk kezelik segélyeiket kétoldalú alapon. Az MDTFANS-t a 
Kormányból, az adományozókból és a civil társadalom képviselőiből álló irányítóbizottság 
irányítja, és a Világbank kezeli. 

Az EK teljes hozzájárulása az MDTFANS-hoz 203,5 millió € lesz: 3,5 a gyorsreagálási 
mechanizmusból (RRM) és 200 az Ázsia-Latin Amerika (ALA) rendelet szerint (melyből 80 
2005-ben és 120 2006-ban). Jelenleg az alap számára a felajánlások teljes összege 460 millió 
US$, amelyből az EU hozzájárulás több mint 50%. Az összes többi hozzájárulás 10-20 millió 
US$ között van, kivéve Hollandiáét, amely 100 millió US$: Hollandia a közelmúltban írta alá 
a megállapodást és 60 millió US$-t fog befizetni az Alapba a következő hetekben. 

Az EK kb. 18,5 millió €-t fog befizetni a következő hetekben, miután aláírta az RRM-
szerződést 3,5 millió €-ra és az első ALA szerződést 30 millió €-ra. Tervek vannak további 
két szerződés aláírására az ALA ez évi pénzeszközei számára, annak érdekében, hogy elérjék 
a 80 millió €-t 2005-re. Az EK-kifizetések mindig részletekben történnek, és a Vagyonkezelő 
Alap teljesítésétől függnek, a kifizetések 50%-a előleg, további 30/20 vagy 40/10% 
kifizetésére akkor kerül sor, amikor a Vagyonkezelő Alap felhasználja a már rendelkezésére 
álló forrásokat. A Világbank feltételhez kötési záradék alkalmazásával kötelezettséget 
vállalhat projektekre, még akkor is, ha a pénzeszközöket nem teljes mértékben fizették be. 

Az Aceh-Nias Helyreállítási és Újjáépítési Ügynökséget (BRR) 2005. áprilisban hozták 
létre. Kuntoro Mangkusubroto úr, korábbi bányászati és energiaügyi miniszter az elnöke, aki 
elismert szaktekintély és feddhetetlen ember hírében áll. Határozottan szüksége van a 
tekintélyére, annak érdekében, hogy érvényesítse az akaratát és, hogy - megfogalmazása 
szerint - „küzdjön a kormányzati és a katonai bürokrácia ellen”.

A BRR mostanáig közel 400 projektet hagyott jóvá, összesen 4,1 milliárd US$ értékben. 
Ugyanakkor ebből 1,3 milliárd US$ értékű projektet feltételesen hagytak jóvá, újraértékelési 
kötelezettséggel, annak biztosítása érdekében, hogy valóban elsőbbséget adnak a minőségnek. 
A többi 2 milliárd US$ értékű adományozók által finanszírozott projektből, valamint 860 
millió US$ értékű kormány által finanszírozott projektből áll, mivel a Pénzügyminisztérium 
most rendelkezésre bocsátotta ezt az összeget, amely főleg az adósságfizetési haladékból és a 
vésztartalékokból származik. 

Kuntoro úr hangsúlyozta annak fontosságát, hogy minden adományozó befizesse a 
felajánlását. A küldöttség vele való találkozója hasznos és meggyőző volt. Az a legfőbb 
üzenete, hogy a dolgok haladnak, és hogy jobb Aceh-t akar felépíteni a 21. század számára. 
Érdemes lenne meghívni őt, hogy látogassa meg a Fejlesztési Bizottságot. 
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A korrupció elleni küzdelem

Sokan, akikkel a küldöttség találkozott, a kormány képviselői vagy egyéb szereplők, 
elismerték, hogy a korrupció a fő probléma Indonéziában és különösen Aceh-ben. Az újságok 
naponta közölnek történeteket a témával kapcsolatban. Az a tény, hogy a hatóságok nyíltan 
elismerik a korrupció problémáját, önmagában jó jel. Azért is sokat kellene tenni, hogy véget 
vessenek neki, és megszüntessék a jogellenes gyakorlatot. Éppen azért, hogy példát 
statuáljanak, Aceh korábbi kormányzója jelenleg börtönben van. Lényeges, hogy a polgári és 
katonai hatalom minden szintjén küzdjenek a korrupció ellen. 

Interakció a békefolyamat során a kormány és a GAM között

Két nappal azt megelőzően, hogy az ad hoc küldöttség elindult Európából Jakartába, az 
indonéz kormány és a Szabad Aceh Mozgalom (GAM) Helsinkiben ülésező képviselői 
egyetértési nyilatkozatban állapodtak meg, amely békét teremt Aceh-ben. Erre a korábbi finn 
elnök, Mahti Athissari által vezetett válságkezelési kezdeményezés égisze alatt került sor. Az 
egyetértési nyilatkozat, amelyet Helsinkiben augusztus 15-én írtak alá hivatalosan, 
előirányozza a GAM politikai szerepvállalását egy regionális politikai párt létrehozása által, 
egyidejűleg a fegyverei letételével és a függetlenségi követeléséről való lemondással; előírja a 
reguláris hadsereg tömeges kivonását is, valamint megfigyelők küldését az EU-ból és az 
ASEAN-országokból. 

Noha az ad hoc küldöttség elsődleges megbízatása az acehi segélyezés, helyreállítás és 
újjáépítés vizsgálata volt, megvizsgálta ezt a teljesen új politikai helyzetet is, amely sok 
tekintetben a cunami által előidézett helyzethez kapcsolódik. 

A cunami pusztításakor Aceh 19 hónapja haditörvények és polgári szükségállapot alatt állt, 
amely értelmében a tartományt elzárták a humanitárius ügynökségek és a média elől. A 
cunamit követően a csúcsponton a külföldiek száma Acehben elérte a 7 000 főt. Amikor a 
küldöttség meglátogatta a régiót, számuk körülbelül 3 000 volt. Így egyértelmű, hogy a 
katasztrófa hatására nyílt meg Aceh a nemzetközi közösség előtt. 

Ugyanakkor a hadsereg (Bambang Dharmono szerint körülbelül 31 000 ember) aktívan részt 
vett a tartományban folyó humanitárius műveletekben, ezzel részben megváltoztatta a 
közvéleményben róla kialakult képet. Az egyetértési nyilatkozat megkötését tényleges 
tűzszünet követte. 

Noha az egyetértési nyilatkozat nagy lépést jelent a béke irányában, törékeny marad, és 
szükség van a megerősítésére:

- Először is a politikai erőknek támogatást kell adniuk a Parlamentben. Ebben az 
összefüggésben tisztelettel kell adózni Kalla alelnök tevékenységének, aki 
személyesen kísérelte megnyerni a parlamenti pártok vezetőinek támogatását. 

- Másodszor a hadsereg egyes tagjai, akik az indonéz egységállam védelmezőinek 
tartják magukat, haboznak békemegállapodást kötni a GAM-mal. Úgy vélik, hogy a 
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GAM nem mondott le függetlenségi követeléséről és az autonómiát e cél felé megtett 
lépésnek tekinti. 

- Harmadszor; a GAM-on belüli hierarchia nem működik tökéletesen, nem lehet kizárni, 
hogy szakadár csoportok bukkanhatnak fel, akik fenn kívánják tartani a fegyveres 
harcot. 

Mindenáron el kell kerülni a kölcsönös vádaskodások spirálját, ez az ASEAN és EU 
nemzetközi megfigyelőinek további feladata lesz. 

Az EU nagyobb szerepvállalását általában üdvözlik Indonéziában. A megbeszélések során 
számos alkalommal felbukkant a megfigyelők megbízatásának kérdése. A maximalista 
megközelítés békefenntartó erőt kér. Az ad hoc küldöttségnek az az álláspontja, hogy ez 
jogilag nem lenne lehetséges, tekintve, hogy nincs ENSZ-megbízatás. Politikailag sem lenne 
helyes. Az EU-megfigyelőknek az indonéz kormány meghívására kell Aceh-be menniük az 
Indonézián belüli erők közötti megállapodást követően. Lényeges a nemzetközi közösséget 
emlékeztetni arra, hogy az aceh-i helyzet eltér a kelet-timoritól, és az indonéz nemzeti 
egységet fenn kell tartani. 

Az EU és ASEAN megfigyelői még katonai megbízatás nélkül is sokat tehetnek az egyetértési 
nyilatkozat végrehajtásáért. Felhatalmazást kaphatnak a megállapodás esetleges 
megsértéseiről és az emberi jogok megsértéséről szóló jelentés készítésére, valamint a korábbi 
GAM-harcosok kiképzőhelyeinek és a hadsereg visszavonulásának megfigyelésére, a felek 
közötti bizalomépítésre és az elrettentés alkalmazására annak érdekében, hogy meggyőzzék a 
feleket, hogy tartózkodjanak a megállapodás megsértésétől. Ez a fajta „lágy” katonai jelenlét 
a múltban már számos alkalommal hasznosnak mutatkozott és jelentősen hozzájárulhat a béke 
kultúrájának elterjedéséhez a régióban. 

Az EU számára teszt is lenne, mivel ez lenne az első alkalom, hogy az EU ilyen típusú 
küldetést visz véghez Délkelet-Ázsiában. 

Végül a békemegállapodás nagyon alkalmas időpontban jött létre: nagy pénzösszeg áramlik a 
cunami utáni újjáépítésbe, kissé a háború utáni Európa számára készült Marshall-tervhez 
hasonlóan, és egyedülálló esélyt kínál az aceh-i békének a fejlődés segítségével történő 
megerősítéséhez. 

Ajánlások:

- További EU támogatást kell adni Kuntoro úrnak a BRR által kifejtett munkájához, 
- a kormánynak a korrupció elleni küzdelem érdekében kifejtett erőfeszítéseit támogatni 

kell,
- támogatást kell adni a BRR arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy haladéktalanul 

iránymutatásokat hozzanak létre az összes érdekelt fél számára belső etikai kódex és 
külső korrupcióellenes nyilatkozat segítségével, és különösen a közbeszerzésekre 
összpontosítva,



PE 362.473v02-00 8/12 DT\579634HU.doc

Külső fordítás

HU

- több figyelmet kell fordítani arra, hogy kellő idő szükséges a fenntartható újjáépítésre, 
amely minden esetben megfelel a földrengés-biztonsági követelményeknek,

- figyelmet kell fordítani a rendkívül összetett földkérdésre, például a telkek elosztására, 
- az Európai Bizottság arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy 350 millió €-t fordít a 

cunami sújtotta országok (207 millió €-t Indonézia) helyreállítására és újjáépítésére, 
nem szabad elvonni a már programozott fejlesztéstámogatástól,

- támogatást kell adni a közigazgatási kapacitás újjáalakítására a 3,5 millió €-s RRM-
projekt segítségével, 

- a halászat tekintetében elsőbbséget kell adni a hagyományos halászatnak abból a célból, 
hogy megfeleljen a lakosság helyi szükségleteinek,

- tiltakozást kell kifejezni azzal az EU-programmal kapcsolatban, hogy régi hajókat 
küldjenek a cunami sújtotta országoknak, mivel ezek a hajók nem felelnek meg a 
halászok szükségleteinek, és nem igazították azokat a helyi halászati hagyományokhoz, 

- a millenniumi fejlesztési céloknak központi referenciaként kell szolgálniuk a 
helyreállítás és az újjáépítés számára, különösen az oktatás, az egészségügy és a 
szegénység elleni küzdelem területén,

- támogatni kell a békemegállapodást EU és ASEAN-országbeli megfigyelők küldésével, 
az indonéz kormány meghívására, és annak a megbízatásnak megfelelően, amely 
magában foglalja azt a jogot, hogy jelentést készítsenek a megállapodás megsértéseiről, 
az emberi jogok megsértéséről, valamint a korábbi GAM-harcosok kiképzőhelyeiről és a 
hadsereg visszavonulásáról,

- az EU-megfigyelők vezetőjének jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és az Európai Bizottságnak,

- nagyobb figyelmet kell szentelni a környezetvédelmi kérdéseknek és az ökoszisztéma 
egyensúlyának a helyreállítás és az újjáépítés során, különösen a ház- és hajóépítéshez 
való faszükségletnek nem szabad túlzott fafelhasználáshoz vezetnie, inkább támogatást 
kell adni az egyéb, nem károsodott indonéz és más országbeli régiókból való 
fabehozatalnak,

- a BRR szél- és napenergia fejlesztési projektjét támogatni kell,
- az északnyugat-szumátrai erdőt meg kell védeni, nem csupán önmaga miatt, hanem 

azért is, mert az ivóvíz természetes forrása.
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Programme of the EP Delegation Visit on Aceh Reconstruction
Jakarta, 20 - 26 July 2005

Date Timing Institution / purpose

Wed, 20 Jul. 05 Arrival of the delegation in Jakarta 

Thu, 21 Jul. 05 8h15- 9h15 Breakfast brefing with EU HOMs

10h00 - 11h00 Courtesy call on Vice President of Republic of Indonesia

12h00 - 13h30 Lunch meeting with International Organisations UNDP 
resident coordinator, Bo Asplund with UN family : OCHA, 
FAO, WFP, UNFPA, UNHCR and UNICEF

14h00 -15h00 Meeting with People's National Assembly (MPR), Hidayat 
Nurwahid (PKS/Justice Welfare Party)

16h00 - 17h00 Meeting with Coordinating Minister for People's Welfare 
Affairs, Alwi Shihab

19h00 Dinner with Jakarta Editors Club incl. Bambang Harimurti, 
Agus Parengkuan, Aristides Katoppo, and others

Fri, 22 Jul. 05 9h30 Meeting with Civil society hosted by CSIS: Hadi Soesastro, 
Rizal Sukma (CSIS)

11h00 - 11h15 Departure to Ministry of Foreign Affairs

11h15 - 12h00 Meeting with Minister for Foreign Affairs, Hassan Wirajuda

13h55 Departure for Banda Aceh (Flight GA 186 )

16h15 - 16h40 Meeting with Chief of Aceh Reconstruction Agency (BRR), 
Kuntoro Mangkusubroto

17h45 Arrival to Banda Aceh

19h30 Dinner with International organisations, INGOs and EU MS 
representatives

Sat, 23 Jul. 05 09h30 - 10h30 Meeting with GTZ and UNDP
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11h00 - 12h00 Meeting with Acting Governor Azwar Abubakar

13h30-14h30 Meeting with local Aceh Recovery Forum and Members of 
Local Parliament 

14h30 - 17h Visit to tsunami-affected area in Banda Aceh and visit ECHO 
funded projects in Banda Aceh - camp and barracks 
(Temporary Location Center project), physcho support project 
- ICMC. Lok Nga: reconstruction boat project - TRIANGLE

Sun, 24 Jul. 05 8h30 Depart to Calang by UNHAS helicopter

09h00 Touch down in Calang

09h00 - 10h00 Meeting with all partners: IRC, MDM-Spain, ACF

10h00 - 11h30 To visit ECHO funded projects: International Rescue 
Committee project : water sanitation, camp, Medecins du 
Monde

12h00 Take off for Meulaboh

12h30 Touch down Meulaboh

12h30-13h00 Meeting with ECHO partners - Premiere Urgence, ACTED, 
Solidarite, IOM, OCHA

13h45 Visit ECHO funded projects: housing projects, - funded by 
Premiere Urgence, Solidarité; boat building yard - ACTED  
project 

15h00 Departure for Banda Aceh

18h25 Banda Aceh - Medan on flight GA 195

20h15 Meeting with Mike Griffith, Tedi Gunawarman (Leuseur 
Foundation International), Nurlisa Ginting (Head of Disaster 
Management, North Sumatera) and Edi Yaman (Deputy Head 
of Disaster Management North Sumatera)

Mon, 25 Jul. 05 08h00 Departure for Nias on UNHAS flight SW9

09h15 Arrival to Nias

09h00 Meeting with BPN, Aceh
11h00 Meeting with Chief of Aceh Reconstruction Agency (BRR), 

Kuntoro Mangkusubroto
13h00 Meeting with IOM and continue visit to IOM project funded

Visit of reconstruction market stalls and logistics project -
ECHO funded - IOM
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14h30 - 15h45 Nias - Medan on UNHAS flight SW9
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Tue, 26 Jul. 05 09h00 Meeting with Sidney Jones, ICG

11h00 Meeting with Chairman for Commission I, Parliament, Theo 
Sambuaga

12h00 - 13h30 Luncheon with Yo Leitman, Multi Donor Trust Fund for Aceh 
and North Sumatera (MDTF) manager &  Sabine Joukes, 
Comunications officer of the MDTF, World Bank

14h00 Meeting with Speaker DPR, Agung Laksono (Golkar Party)

14h45 - 15h00 Transfer Parliament to EC

15h00 Debriefing with EU Ambassadors

16h00 Interview with Journalists (Mr Adin Kronos)

19h25 Return to Brussels (Flight No.LH 779 + LH 4570 )


