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Inledning: 
Det rapporteras allt mer om naturkatastrofer i tropiska kustområden; tsunamin i 
indiska oceanen, översvämningar i Bangladesh och nu senast cyklonen i Burma. 
Samtidigt blir  vi allt mer medvetna om att människan själv bidrar till de globala 
miljöproblemen.

Vi åkte till Indonesien, ett tropiskt land med 17 000 öar och flera känsliga 
kustområden, för att ta reda på hur den tropiska kusten mår. Tsunamin 2004 
drabbade landet hårt och den viktiga mangroveskog som ska skydda samhällen 
från översvämningar var redan borta.  En orsak till att skogen huggs ned 
är för att ge utrymme till räkodlingar och stadsutbyggnad. Tidigare täckte 
mangroven 75 procent av tropikernas kuster, för att i dag endast täcka 25 
procent. Mangroven håller, tillsammans med korallrev, fiskebeståndet högt och 
när mangroven försvinner minskar fisken i antal och Indonesien står i nu inför en 
fiskkris.

På flera håll runt om i landet har miljöorganisationer uppmärksammat 
situationen och börjat återplantera mangroveskog och även korallrev. Men 
åtgärderna blir otillräckliga då problemen med utsläpp, skogsavverkning och 
utfiskning fortfarande kvarstår.
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Mantorna 
som försvann
Pulau Weh utanför Acehs kust är en välkänd ö i 
dykkretsar. Det sägs att den marina artrikedomen 
varit större här än på Stora Barriärrevet i Australien, 
dykarnas mecka. Men det var innan tsunamin kom 
och förändrade allt. I dag kämpar dykentusiaster med 
att återställa det bortspolade ekosystemet.

DET ÄR EN STILLSAM DAG. Havsbrisen fläktar 
bara svagt, men en solig eftermiddag 
ett par grader norr om ekvatorn gör 
minsta vindpust stor skillnad. Jag och 
min dykkamrat Ida sitter på relingen 
och tittar ut över vattnet. Våra svarta 
våtdräkter hettar mot huden och dyk-
tuberna hänger som tunga ryggsäckar 
på våra nybrända axlar. Vi har just läm-
nat Pulau Wehs nordöstra udde och 
framför oss ligger bara öppet hav. 

De indonesiska haven har fått utstå 
många påfrestningar de senaste decen-
nierna. Utsläpp från industrier, sköv-
ling av mangroveskog och inte minst 
det hårda fisketrycket har påverkat 
vattnet kraftigt under lång tid. Den 
värsta katastrofen för detta område var 
när norra delen av ön Sumatra 2004 
drabbades av den stora tsunamin som 
ödelade allt liv i sin väg. Korallrev och 
mangrove spolades hastigt bort och 
djuren som levde här likaså.  

Men ön Pulau Weh erbjuder fort-
farande exotiska undervattensäventyr. 
Det lovar i alla fall vår dykguide Luca 
som snart ska visa oss vad han menar. 
Vi närmar oss dagens utflyktsmål och 
så snart kapten Jojo ger oss klartecken 
kan vi hoppa i. Förhoppningen är att 

vi i dag ska få se mantor, framförallt de 
så kallade djävulsrockorna. Den triang-
elformade jättefisken har med sina sju 
meter mellan vingspetsarna blivit något 
av en ikon bland dykare. På samma sätt 
som safarituristerna spanar efter lejon 
trånar dykare efter mantor. För tio år 
sedan kunde Jojo och Luca nästintill 
lova sina dykare att de skulle få se det 
svartvita havsdjuret glida förbi. Nume-
ra syns mantorna bara till ett par tillfäl-
len per år, och chanserna att vi ska få se 
en just i dag är inte stora.

Jojo räknar ner: ”tre, två, ett, go” 
och vi kastar oss baklänges ner i vatt-
net. Dykplatsen nedanför oss går under 
namnet ”Canyon” och ligger i en vik 
på ön Pulau Weh. Tack vare det skyd-
dade läget påverkades inte dessa koral-
ler nämnvärt av tsunamin. 

Under ytan är allting tyst. Det enda 
som hörs är det väsande ljudet av bubb-
lorna som bildas av vår utandning. Sik-
ten är hyfsat bra, kanske 20-25 meter 
och solens strålar skiner så starka att 
småfiskarna vid ytan lyser röda. Med 
regulatorn i munnen sjunker vi sakta 
ner i det ljusblå vattnet och nedanför 
oss öppnas ett storslaget undervattens-
landskap. Den korallklädda havsbott-Fo
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nen sluttar ner i en 40 meter djup dal-
gång och runt dalen reser sig spetsiga 
bergstoppar. Här finns alla sorters kor-
aller. Havsanemonernas syrénfärgade 
armar dansar i takt med havets puls, 
undervattenströmmarna. Tjocka lager 
av stenkoraller klamrar sig fast utmed 
klippväggarna och den knottriga ytan 
täcker likt vita ryamattor den grå bergs-
massan bakom. Korallerna fäster på det 
mesta i sin väg, allt de kräver är en fast 
yta och solljus. Grottor, dit solens strå-
lar inte når, är det enda stället där ber-
gets innervägg blottas. Oftast är dessa 
belägrade av olika havsvarelser och vi 
ser muränor sträcka ut sina långsmala 
huvuden ur öppningarna.

En vilsen havssköldpadda har sökt 
sig in i en skreva mellan några koral-
ler. Det grågröna skalet går i ton med 
bergets skuggor i bakgrunden. Kramp-
aktigt försöker den krypa djupare in i 
öppningen, men med ett skal stor som 
en lampskärm är det inte lätt att få 
plats när utrymmet är begränsat. Med 
blanka ögon kikar den upp på oss utan 
att blinka. Jag stannar till en minut och 
begrundar detta märkliga vattendjur. 
Trots att havssköldpaddan är utrot-
ningshotad kan man om mornarna se 
den simma omkring bland korallerna 
runt Pulau Weh. Arten är flera miljo-
ner år gammal och har överlevt dino-
saurierna men nu är det i huvudsak 
människans aktiviteter som hotar dess 
framtid världen över. Ett hot är till ex-
empel alla plastkassar som skräpar i ha-
ven. Sköldpaddan mumsar i sig påsarna 
i tron av att det är maneter, sköldpad-
dans naturliga kost, men plasten fastnar 

i matsmältningssystemet och om djuret 
inte redan kvävts svälter den istället till 
döds.     

MEN DJUREN RUNT Pulau Weh kommer för-
hoppningsvis få det lite bättre framö-
ver. Det tror i alla fall Mahyiddin, eld-
själen bakom de artificiella korallreven 
som byggts upp bara några hundra 
meter längre bort. Med hjälp av stora 
cementblock och tomma glasflaskor 
försöker Mahyiddin och hans organi-
sation ACC, Aceh Coral Conservation, 
återskapa den undervattensmiljö som 
fanns där för tio år sedan. 

Bara några meter från strandkanten 
på en av Pulau Wehs populära back-
packerstränder ligger Mahyiddins dyk-
center. Byggnaden liknar en enklare 
version av ett grekiskt monument, ett 
kalkvitt hus med pelare som håller upp 
det höga taket. Vid ett långbord på ve-
randan sitter Mahyiddin och småpratar 
med ett par lokalbor som kommit på 
besök. De flesta här känner Mahyid-
din under hans smeknamn ”Mr. Do-
dent”. Hans engagemang i miljöfrågor 

har gjort honom till en förebild på ön 
och för drygt två år sedan startade han 
korallprojektet. Han berättar med viss 
sentimentalitet i blicken om hur det 
var för bara 10 år sedan.

– Förr brukade vi sitta här på strand-
kanten och se hur mantorna lekte i 
vattnet utanför. Numera är det en 
ovanlig syn.

Enligt Mahyiddin beror det minska-
de beståndet framförallt på tsunamin, 
men Internationella naturvårdsunio-
nen menar att i Indiska Oceanen är fis-
ket generellt det största hotet.

MAHYIDDIN ÄR STÄDAT KLÄDD. Med beige kha-
kibyxor, välstruken batikskjorta och 
grått kortsnaggat hår utstrålar han viss 
pondus. Trots att han saknar akade-
misk examen har han ändå fått rollen 
som öns korallexpert. 

– Jag har lärt mig av naturen, inte av 
böckerna, säger han med ett stolt le-
ende när jag frågar om hans bakgrund. 
Jag känner det här korallrevet bättre än 
vad biologerna från universiteten nå-
gonsin kommer att göra.

Foto: Emmali Anséus

Havssköldpaddan är utrotningshotad världen över, men här utanför Acehs kust syns den ofta.

Drakfiskens spröda taggar är dödliga för sina 
fiender men inte för oss människor.
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På stranden utanför dykcentret ligger 
en hög med hundratals cylinderforma-
de cementblock, där varje sten är i stor-
lek av en blomkruka, och i varje block 
är en tom läskflaska ingjuten. Det är 
dessa konstruktioner som Mahyiddin 
använder när han ska bygga korallre-
ven. Modellen för det artificiella revet 
har han själv provat fram. 

– Jag kom på att vi kunde testa med 
glasflaskor på cementblocken, berät-
tar Mahyiddin. Fisken behöver ju bra 
gömställen. 

På ovansiden av cementblocken fäs-
ter han koraller plockade från platser 
där revens framtid redan är hotad, som 
till exempel från hamnen eller bad-
stranden. Sedan är det bara att vänta på 
att naturen ska acceptera ingreppet. 

– Åtta månader tog det för korallerna 
att anpassa sig till den nya miljön. Efter 
ett år hade de inte vuxit mer än någon 
millimeter. Men nu har fiskar börjat 
hittat dit, till och med en del stora fis-
kar, berättar Mahyiddin.

De konstruerade reven på Pulau 
Weh är inget nytt fenomen. Runt om 
i världen har stenar, båtar och till och 
med bilar sänkts ner i haven för att 
stimulera korallbildningen. I tropiska 
vatten räcker det ofta med en hård och 
varierad yta för att få djur och växter 
att hitta dit. Även cementblocken är en 
välprövad metod. Men forskning kring 
teknikerna pågår fortfarande och efter-
som det ena korallrevet aldrig är det 
andra likt finns än så länge inga färdiga 
recept för ett lyckat bygge. 

Mahyiddin sköter sitt rev likt en 
trädgårdsmästare sin trädgård. Så fort 
han får en stund över tar han sig dit och 
kollar att allt står rätt till och plockar 
bort eventuella skadedjur.  

– Det tar tid att hålla efter korallerna, 
säger han. Men det är kul att se när det 
ger resultat.

TILL SKILLNAD MOT MAHYIDDINS rev ser koraller-
na vid Canyon ut att klara sig bra utan 
artificiell hjälp. Inga avbrutna stjälkar, 
ingen blekning och inga trasiga fisknät 

som ofta fastnar i korallernas sträva yta. 
Kanske beror korallernas välmående på 
det fiskeförbud som infördes då områ-
det gjordes om till ett marint naturre-
servat.

Vi simmar mot dalgången och längst 
ner på botten breder en äng av blomst-
rande koraller ut sig. Trots att solljuset 
är svagare här går det ändå att urskilja 
färgerna. Mörkblå, röda och gula väl-
vuxna solfjäderskoraller gungar sakta 
fram och tillbaka av undervattens-
strömmarna. 

Längs branta färgsprakande korall-
väggar bjuds ett zoo av egendomliga 
varelser. Tusentals fiskar simmar in och 
ut mellan håligheterna. En drakfisk 
gömmer sig i korallernas skuggor och 
fäller ut sina långa giftsprön för att 
skrämma fiender. Muränor sticker ut 
huvuden ur grottorna och gapar ryt-
miskt i hopp om att föda ska simma 
rätt in i munnen. En stenfisk ligger 
orörlig på ett klippblock. Precis som 
namnet antyder är den lätt att missta 
för en sten och behöver därför inte an-

Tsunamin förstörde stora områden korallrev utanför Pulau Weh. Mahyiddin, som likt många andra indonesier saknar efternamn, har lagt ner 
mycket tid på att konstruera artificiella rev med hjälp av cementblock.

Foto: Elin Melin



stränga sig för att gömma sig utan kan 
lita på sitt kamouflerande utseende. Ett 
stick från stenfiskens dolda taggar kan, 
utan snabb behandling, leda till döden, 
något som Luca var noga med att varna 
oss för innan vi hoppade i. 

KORALLREVEN MINSKAR I hela världen. För-
utom jordbävningar hotas korallerna 
även av oljeutsläpp, korallblekning och 
överfiske. Ett rev består av kalksten från 
koralldjurens skelett. När koralldjuren 
dör fortsätter nya generationer att växa 
ovanpå sina förfäder. På så vis går släkt-
leden in i varandra och korallerna blir 
bara större och större. Vissa rev kan bli 
flera miljoner år gamla. Men naturkraf-
ter som till exempel en tsunami, kan 
spola bort allt inom loppet av ett par 
minuter. Ytterligare hot är de många 
snorklare och dykare som ovetandes 
om korallernas sårbarhet sparkar sön-
der dem, oftast av misstag. 

Förutom att vara en tropisk turistatt-
raktion är korallreven även viktiga för 
fiskenäringen. Många fiskarter trivs lik-
som sköldpaddan i korallernas många 
skuggor och skrevor. Försvinner koral-
lerna drabbas fisken som lever där och 
minskar i antal. Detta går ofta ut över 
fattiga fiskare som sällan har tillräckligt 
stora båtar för att fiska längre ut på de 
stormande haven. 

NÄR MAHYIDDIN KOM till Pulau Weh för 30 
år sedan arbetade han tillsammans med 
ett engelskt företag som ville utöka tu-
rismen på ön. En av Pulau Wehs vikti-
gaste sevärdheter var just den tropiska 
undervattensmiljön och Mahyiddin 
blev förskräckt över hur havet försum-
mades. 

– Det som hände på land syntes och 
togs bättre om hand, berättar han. Men 
det som skedde i havet brydde sig ingen 
om.

I många år drev Mahyiddin kampan-
jer för att skydda korallreven, först och 
främst genom att få slut på skadliga 
fiskemetoder som till exempel dyna-
mitfiske. För att få öns fiskare att sam-
arbeta har han konstruerat speciella fis-
kevatten, bland annat genom att sänka 
gamla båtar som lockar till sig djur och 
koraller. I dag är dynamit förbjudet och 
eftersom öns fiskare vill kunna fortsätta 
sin verksamhet är de själva måna om 
korallernas tillstånd. 

– Ibland gäller det att bara väcka folks 
uppmärksamhet, säger Mahyiddin. Det 
var det jag ville med de artificiella kor-
allreven. Folk förstår inte betydelsen av 
det som händer i havet.

Men korallreven kan inte ensamma 
rädda havets hälsa, det finns fler viktiga 
miljöer som gör att fisken trivs. Till ex-
empel mangroveskogens snåriga rotsys-
tem som är ett populärt hem för många 

arter. Stora områden mangrove förstör-
des av tsunamin, men mycket har också 
skövlats av människan bland annat för 
att ge utrymme för räkodlingar. Paral-
lellt med korallrevsprojektet har Ma-
hyiddin därför börjat plantera tillbaka 
mangroveträd. Han poängterar att rela-
tionen mellan mangrove och korallrev 
är mycket betydelsefull och jämför det 
med en marknad.

– Börjar en försäljare sälja drar han 
eller hon garanterat till sig fler säljare 
och till slut har man en jättestor mark-
nad. Samma sak gäller för fiskesamhäl-
len. Börjar några fiskar flytta in kom-
mer bara fler och fler. Därför är ofta 
artrikedomen på korallreven utanför 
mangroven större än i andra korallrev. 

UNDER DE SENASTE TRE åren har länder runt 
om i världen hjälpts åt att samla pengar 
för att återuppbygga Aceh efter tsuna-
min. En stor del av bidragen har gått 
till olika miljöprojekt, som till exempel 
återplantering av mangrove. Aceh Co-
ral Conservation fick aldrig någon del 
av den kakan, men ett par småbidrag 
från enskilda donatorer har ibland tril-
lat in. Resten har Mahyiddin bekostat 
på egen hand. 

– Det är jag som håller projekten le-
vande. Hade jag haft mer pengar skulle 
jag göra fler korallrev, säger han frustre-
rat. Men det är svårt att få bidrag och 
just nu har jag inte råd. 

CANYON BJÖD INTE PÅ MANTOR den här gången. 
Men de imponerande klippforma-
tionerna och blomstrande korallerna 
gjorde oss inte besvikna. Dagen därpå 
återvänder vi med färjan till fastlandet. 
Jag sitter på en bänk ute på däck när 
mobilen plötsligt piper till. I inboxen 
väntar ett sms från kapten Jojo: ”Synd 
att ni åkte i dag. I morse såg vi mantor 
från strandkanten”.
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Redan efter ett år börjar korallerna växa på de artificiella reven utanför ön Pulau Weh, norra Indonesien.



I områden där mangroveskogen skövlats har 
saltvatten från havet börjat läcka in i grund-

lett till brist på rent dricksvatten och förstörda 
jordbruksmarker

och skydda samhällen mot översvämningar 
och tsunami. Flera städer i Indonesien drabbas 
årligen av kraftiga översvämningar, och en av 
de värst drabbade är huvudstaden Jakarta där 
nästan all mangrove nu är borta. 

Mangroveträdens rötter binder ihop marken  
och kan skydda kustlinjen från erosion. Vid  
erosion äts marken upp av havet och kustlin-

på strandkanten är det ofta svårt att få stopp 

från sina marker.

Skogen skyddar land från hav...

...och hav från land.

Floder som mynnar ut i haven för ofta med sig 
jordbruksrester och sediment som kan skada 

-
ment och korallreven kan skyddas.

Havets barnkammare
Skogens rötter är ett utmärkt gömställe för 
många vattendjur. Fiskar lägger sina ägg 
här och området är därmed en viktig plats 
for �skyngel att växa upp. Då mangroven, 
som ibland kallas för  ”havets barnkammare”, 
avverkas får det direkta konsekvenser för 
landets �skebestånd som minskar.

Enligt vissa forskare är det mer ekonomiskt 
lönsamt att bevara mangroveskogen än att 
använda marken till exempelvis räkodlingar. I 
uträkningarna har man jämfört kostnaderna 
vid översvämningar, erosion och förlorade 
inkomster för �skenäringen mot intäkterna 
från räkodlingar. Trots vissa svårigheter med 
att jämföra dessa si�ror blir resultatet ändå 
detsamma: bevaring av mangroveskogen 
lönar sig.  

Lönsamt att bevara skogenMangroveskogen är unik

Det �nns olika sorter mangrove och varje 
sort har sin unika funktion, men de speciella 
rötterna är utmärkande för alla typer. Vanliga 
växter dör om de får i sig för mycket salt, 
men mangrovens kraftiga rötter gör den tålig 
för höga salthalter samtidigt som den även 
tål lägre. Detta är viktigt då salthalten och 
vattenmängden ständigt varierar i tropiska 
kustområden. Att rötterna sträcker sig ovan 
både vatten och jord ökar trädens förmåga att 
ta upp syre då intaget i vattnet inte räcker till.

Framtiden?

2. Naturligt skydd

3. Lockar turisterna

Exotiskt djurliv
Mangroven lockar många turister med 
sin höga artrikedom. Runt om i tropikerna 
anordnas båtturer där man kan glida mellan 
rotkanalerna och låta trädens gröna kronor 
skydda från de heta solstrålarna. Djuren är 
många och exotiska och lockar till sig allt från 
ormtjusare till fågelskådare.

Den tropiska mangroven bidrar med såväl �sk som skydd mot naturkatastrofer. Ändå fortsätter  
människan att skövla skogen och i Indonesien har konsekvenserna blivit allt mer påtagliga. 

Från kust till katastrof:

Skogens betydelse har börjat uppmärksammas 
allt eftersom problemen då den försvunnit 
blivit påtagliga. I Indonesien pågår nu projekt 
med att återplantera skogen, �era är på 
initiativ av staten men miljöorganisationer i 
landet anser att regeringen är motsägelsefull 
då de samtidigt fortsätter att sälja ut marker 
till industrierna för fortsatt skövling.

Mangrovens funktioner: 1, 2 och 3
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använda marken till exempelvis räkodlingar. I 
uträkningarna har man jämfört kostnaderna 
vid översvämningar, erosion och förlorade 
inkomster för �skenäringen mot intäkterna 
från räkodlingar. Trots vissa svårigheter med 
att jämföra dessa si�ror blir resultatet ändå 
detsamma: bevaring av mangroveskogen 
lönar sig.  

Lönsamt att bevara skogenMangroveskogen är unik

Det �nns olika sorter mangrove och varje 
sort har sin unika funktion, men de speciella 
rötterna är utmärkande för alla typer. Vanliga 
växter dör om de får i sig för mycket salt, 
men mangrovens kraftiga rötter gör den tålig 
för höga salthalter samtidigt som den även 
tål lägre. Detta är viktigt då salthalten och 
vattenmängden ständigt varierar i tropiska 
kustområden. Att rötterna sträcker sig ovan 
både vatten och jord ökar trädens förmåga att 
ta upp syre då intaget i vattnet inte räcker till.

Framtiden?

2. Naturligt skydd

3. Lockar turisterna

Exotiskt djurliv
Mangroven lockar många turister med 
sin höga artrikedom. Runt om i tropikerna 
anordnas båtturer där man kan glida mellan 
rotkanalerna och låta trädens gröna kronor 
skydda från de heta solstrålarna. Djuren är 
många och exotiska och lockar till sig allt från 
ormtjusare till fågelskådare.

Den tropiska mangroven bidrar med såväl �sk som skydd mot naturkatastrofer. Ändå fortsätter  
människan att skövla skogen och i Indonesien har konsekvenserna blivit allt mer påtagliga. 

Från kust till katastrof:

Skogens betydelse har börjat uppmärksammas 
allt eftersom problemen då den försvunnit 
blivit påtagliga. I Indonesien pågår nu projekt 
med att återplantera skogen, �era är på 
initiativ av staten men miljöorganisationer i 
landet anser att regeringen är motsägelsefull 
då de samtidigt fortsätter att sälja ut marker 
till industrierna för fortsatt skövling.

Mangrovens funktioner: 1, 2 och 3



Den tropiska mangroveskogen
Följande faktatexter är direkt tagna från illustrationen på föregående sida. 

1. Håller fiskebeståndet högt
Havets barnkammare
Skogens rötter är ett utmärkt gömställe för många vatten-
djur. Fiskar lägger sina ägg här och området är därmed en 
viktig plats för fiskyngel att växa upp. Då mangroven, 
som ibland kallas för ”havets barnkammare”, avverkas 
får det direkta konsekvenser för landets fiskebestånd som 
minskar.

2. Naturligt skydd
Skogen skyddar land från hav...

I områden där mangroveskogen skövlats har saltvatten 
från havet börjat läcka in i grundvattnet. På flera håll 
runt om i landet har detta lett till brist på rent dricksvat-
ten och förstörda jordbruksmarker

Mangroven kan absorbera överflödigt vatten och skyd-
da samhällen mot översvämningar och tsunami. Flera 
städer i Indonesien drabbas årligen av kraftiga översväm-
ningar, och en av de värst drabbade är huvudstaden Ja-
karta där nästan all mangrove nu är borta. 

Mangroveträdens rötter binder ihop marken  och kan 
skydda kustlinjen från erosion. Vid 

erosion äts marken upp av havet och kustlinjen flyttar 
inåt land. När havet väl börjat nagga på strandkanten är 
det ofta svårt att få stopp på erosionen och kustboende 
tvingas flytta från sina marker.

...och hav från land.
Floder som mynnar ut i haven för ofta med sig jord-
bruksrester och sediment som kan skada korallreven och 
fiskebestånden. Mangroven fungerar som ett filter och 
stoppar upp sediment och korallreven kan skyddas.

3. Lockar turisterna
Exotiskt djurliv
Mangroven lockar många turister med sin höga artrike-
dom. Runt om i tropikerna anordnas båtturer där man 
kan glida mellan rotkanalerna och låta trädens gröna kro-
nor skydda från de heta solstrålarna. Djuren är många 
och exotiska och lockar till sig allt från ormtjusare till 
fågelskådare.

Lönsamt att bevara skogen
Enligt vissa forskare är det mer ekonomiskt lönsamt att be-
vara mangroveskogen än att använda marken till exempelvis 
räkodlingar. I uträkningarna har man jämfört kostnaderna vid 
översvämningar, erosion och förlorade inkomster för fiskenä-
ringen mot intäkterna från räkodlingar. Trots vissa svårigheter 
med att jämföra dessa siffror blir resultatet ändå detsamma: 
bevaring av mangroveskogen lönar sig.

Mangroveskogen är unik
Det finns olika sorter mangrove och varje sort har sin unika 
funktion, men de speciella rötterna är utmärkande för alla ty-
per. Vanliga växter dör om de får i sig för mycket salt, men 
mangrovens kraftiga rötter gör den tålig för höga salthalter 
samtidigt som den även tål lägre. Detta är viktigt då salthalten 
och vattenmängden ständigt varierar i tropiska kustområden. 
Att rötterna sträcker sig ovan både vatten och jord ökar trädens 
förmåga att ta upp syre då intaget i vattnet inte räcker till.

Framtiden?
Skogens betydelse har börjat uppmärksammas allt eftersom 
problemen då den försvunnit blivit påtagliga. I Indonesien på-
går nu projekt med att återplantera skogen, flera är på initiativ 
av staten men miljöorganisationer i landet anser att regeringen 
är motsägelsefull då de samtidigt fortsätter att sälja ut marker 
till industrierna för fortsatt skövling.

Från kust till katastrof:
Den tropiska mangroven 
bidrar med såväl fisk som 
skydd mot naturkatastrofer. 
Ändå fortsätter människan 
att skövla skogen 
och i Indonesien har 
konsekvenserna blivit  
allt mer påtagliga.

Text: Emmali Anséus & Elin Melin
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Räkodlingar ödelägger tropikernas kuster

I Indonesien har över 60 procent av mangroveskogen skövlats på grund av räkodlingar. Efter cirka tio år sprids sjukdomar i dammarna som då blir 
obrukbara och överges.

Vitlöksmarinerad scampi är en populär delikatess på svenska tallrikar. Men produk-
tionen av denna maträtt präglas av kraftiga miljöförstörningar och orättvisa arbet-
svillkor. I Indonesien har 300 000 hektar mangroveskog förvandlats till räkodlingar 
och skuldsatta odlare är fast i storföretagens järngrepp.

I SVERIGE ÄTER VI ALLT MER av de räkor som säljs 
under namn som jätteräkor, scampi el-
ler tigerräkor. Matvarubutiker, som till 
exempel Coop och Vi-butikerna, har 
ökat sin räkförsäljning det senaste året 
med 16 respektive 21 procent. Konse-
kvenserna av konsumtionen sker emel-
lertid i länder lång bort från Sverige, till 
exempel i Indonesien; en av världens 
främsta exportörer av jätteräkor. 

– Det är en miljöorättvisa. Konsum-
tionen som sker i väst får konsekvenser 
här, säger Riza Damanik, kust och ma-
rinansvarig på den indonesiska miljö-
organisationen Walhi. 

88 procent av Indonesiens räkpro-
duktion exporteras till Japan, USA och 
länder i Europa. För att ge utrymme åt 
odlingar skövlas den mangrove som an-
nars växer vid de tropiska kustområdena. 

– I Indonesien har över 60 procent 
av landets mangroveskog skövlats se-
dan början av 90-talet. I vissa områden 
har 90 procent av mangroven avverkats 
under samma tidsperiod, säger Riza 
Damanik. 

Räkodlingar är tillsammans med 
stads- och industriutbyggnad huvudor-
sakerna till att så mycket skog skövlats. 
Skogen kännetecknas av sina spretiga 

rötter som sträcker sig med en böj ner i 
vattnet. Många fiskar trivs bland rötter-
na där de kan lägga sina ägg och göm-
ma sig för fiender. När skogen försvin-
ner minskar fiskebeståndet och lokala 
fiskare får det allt svårare. När mang-
roveskogen huggs ner får det även kon-
sekvenser på land. Ett direkt problem 
är översvämningar som i vanliga fall 
hejdas av mangroven. I Jakarta är detta 
ett återkommande problem. Här fanns 
för 40 år sedan 1400 hektar mangrove 
men idag finns bara 160 hektar kvar. 

– Översvämningarna blir allt svårare och 
staden saknar ett fungerande system för att 
få bort vattnet, säger Riza Damanik. 

Foto: Emmali Anséus
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En odlare undersöker hur stora räkorna har blivit vid en traditionell odling. Efter fyra månader 
är det dags för räkorna att skördas och då töms bassängerna på vatten.

Foto: Emmali Anséus

Erosion, det vill säga när kustlinjen 
förflyttas inåt land, har orsakat stora 
problem i Indonesien, ett land som 
består av många småöar och kuster. 
Mangroven motverkar den typen av 
fenomen och konsekvenserna ökar när 
skogen skövlas.

– De allra minsta öarna har redan 
försvunnit i erosion, säger Riza Dama-
nik. 

Kortlivade odlingar
Räkodlingar behöver både salt- och söt-
vatten och är därför belägna vid kusten 
där de har tillgång till båda typer. Rä-
korna lever i dammar, varje damm är 
stor som en fotbollsplan och en odling, 
som består av flera bassänger, täcker to-
talt en yta på cirka 15 000 hektar. Stor-
leken varierar dock beroende på vilken 
typ av odling. 

De intensiva odlingarna ger en snabb 
och hög avkastning och kan skördas 
efter redan tre månader. Det finns 
också traditionella odlingar som tar 
längre tid och orsakar mindre skada 
på miljön. Vanligast är de intensiva 
odlingarna. Ett problem med dessa är 
att många räkor odlas på en liten yta 
och då sprids ofta sjukdomar. För att 
motverka sådana skadeangrepp tillsätts 
stora mängder antibiotika i dammarna. 
Dessa kemikalier rinner sedan rakt ut i 
haven och orsakar skada på havsmiljön 
och fiskebestånden. 

Efter ungefär tio år har de flesta sjuk-
domsalstrare i räkodlingarna blivit resi-
stenta mot antibiotika och sjukdomar 
i dammarna blir oundvikligt. Odling-
arna överges då och kvar återstår bara 
obrukbar lermark.

”Odlarna lever ett osäkert liv”
Intensiva odlingar är kostsamma att 
starta och bedriva. Odlarna, som gene-
rellt inte har något eget kapital, skriver 
därför avtal med stora företag inom 
räkindustrin. Genom att gå in som 
borgenärer hjälper företagen odlarna 
att ta de lån som behövs för att köpa 
markrättigheter av staten. 

CP Prima och Bratasena är de två 
största företagen inom Indonesiens 
räkindustri. De är förknippade med 
de intensiva odlingarna. Odlarna som 

skriver avtal med något av företagen 
förbinder sig att låta all försäljning gå 
via företaget. I utbyte får odlarna foder 
och bekämpningsmedel. CP Prima be-
rättar öppet om odlarnas del av avtalet 
på sin webbplats ”I gengäld ska odlarna 
följa våra anvisningar angående skötsel 
av dammarna, köpa allt produktions-
material av oss och sedan sälja räkorna 
till oss”.

Räkfarmarna är belägna i speciella 
byar som företagen har konstruerat där 
odlarna bor med sina familjer. CP Pri-
ma skriver vidare: ”Alla odlare bor med 
sina familjer i två designade byar, där 
skolor, sjukvård, religiösa byggnader, 
administration och polisstationer finns 
att tillhandahålla”. 

– Företagen har kontroll över od-
larna och deras familjer som måste an-
söka om tillstånd varje gång de lämnar 
sin farm, säger Riza Damanik som har 

drivit flera informationskampanjer om 
räkindustrins följder.

En kontaktperson som är insatt i od-
larnas situation berättar också om fö-
retagens samarbete med militären som, 
trots demokratiseringen för ett par år 
sedan, har en stark position i Indone-
sien. 

– Om farmarna inte gör som företa-
gen vill kan militären ta hand om dem, 
säger han.

Att ”ta hand om” kan enligt samma 
källa innebära våld och hot.

– I vissa fall till och med mord, fort-
sätter han. 

Militärens övergrepp på räkodlare 
bekräftas i en rapport av Environmen-
tal Justice Foundation, EJF. På Walhi, 
EJF och flera andra organisationer för 
miljö och mänskliga rättigheter är den 
storskaliga produktionen av räkor upp-
märksammad och kritiserad.



Innan räkorna ska säljas måste odlarna kontrollera storleken. Endast de största räkorna går till export, resten säljs i hemlandet.
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– Det är ett galet kontrakt, odlarna 
lever ett osäkert liv, säger Riza Dama-
nik. 

Odlarna kan vanligtvis inte dra sig ur 
avtalen då de höga räntorna får lånen 
att hela tiden växa. Företagen hjälper 
inte heller till om odlarna råkar ut för 
problem.

– När sjukdomar bryter ut flyttar fö-
retagen vidare till nya marker och od-
larna blir kvar utan verksamhet, säger 
Riza Damanik. 

Kritiserad miljöcertifiering
Hoppet är att metoderna för räkpro-
duktionen ska förbättras och i dag 
arbetar Walhi mycket med att hjälpa 
odlare att organisera sig och odla på 
det traditionella sättet. Vid den typen 
av odlingar används mindre, om ens 
några, kemiska bekämpningsmedel 
och är därmed bättre för miljön. För att 
motverka svampangrepp används kalk 

och naturligt gödsel från höns och kor 
ersätter de annars kemiskt framställda 
tillväxthormonerna. Vid sidan av tradi-
tionella dammar planteras mangrove-
skog som är gynnsam både för räkorna 
i sig och för att skydda bassängerna från 
översvämningar. 

För att sjukdomar inte ska spridas är 
dammarna flera och större, men med 
färre räkor i varje. För att starta en så-
dan produktion måste odlarna själva ha 
ett startkapital. Då många saknar detta 
väljer de att organisera sig i koopera-
tiv. Situationen för dessa odlare är på 
många sätt bättre än vid de intensiva 
odlingarna. 

– Dammarna kräver mindre investe-
ringar och odlarna är inte beroende av 
att ta lån genom företagen, säger Riza 
Damanik. 

Dessvärre innebär det att denna typ 
av odling likaväl kräver en skövling av 
mangrovemarker och är därmed dåligt 

ur miljösynpunkt. Walhi stödjer inte 
export av jätteräkor, oavsett odlingsme-
tod. 

– Det finns ännu inte något hållbart 
sätt att odla storskaligt, säger Riza Da-
manik. 

På vissa platser har den här typen av 
odlingar ändå blivit miljöcertifierade, 
en certifiering som har mottagit en hel 
del kritik. Kritiken kommer bland an-
nat från Svenska naturskyddsförening-
en som uppmanar till bojkott av alla 
sorters jätteräkor i Sverige. Fusk med 
kemikalier och antibiotika är tillsam-
mans med mangroveskövlingen hu-
vudorsakerna till kritiken. 



Fiskkris i Indonesien

Situationen vid kusten utanför Jakarta är akut. Projekt pågår 
med att städa upp stränderna och återplantera mangrove men 
utsläppen från industrierna fortsätter.

Indonesiska vatten har länge 
varit ett hem för många 
exotiska fiskarter. Men med 
ett ökande fiske-tryck och 
utsläpp från industrier drab-
bas fiskebestånden hårt. Nu 
varnar miljöorganisationer för 
en fiskkris i Indonesien.

FISKEN I INDONESIEN MINSKAR i antal och lan-
dets fiskenäring riskerar att hamna i ett 
krisläge inom de närmaste åren. Det 
förvarnar den indonesiska miljöorga-
nisationen Walhi som nyligen publice-
rat en bok om ämnet. Kustmiljön har 
försämrats kraftigt på grund av förore-
ningar från industrier och städer. Ett 
högt fisketryck och en skövlad mang-
roveskog bidrar till att vissa fiskar håller 
på att utrotas.  

Riza Damanik är kust och marinan-
svarig på Walhi och författare till den 
nya boken.  

– Vi kan se flera tecken på att fisk-
krisen är nära, säger han. Vissa arter 

högt upp i näringskedjan 
har redan försvunnit och 
fiskeimporten har ökat. 
Den senaste tiden har 
också priserna stigit kraf-
tigt på marknaden. 

Fiskaren Dedy Raman-
ta är samordnare för en 
fiskegrupp i norra Jakar-
ta. Han påpekar proble-
men med utsläpp från in-
dustrierna som är belägna 
längs Jakartas kust. 

– Vattnet är brunsvart 
av föroreningar och det 
finns knappt någon fisk 
kvar, säger han. 

Regeringen i Indone-
sien har nyligen gjort en 
ändring i fiskedirektiven 
som bland annat innebär 
att trålfiske åter tillåts ut-
anför Kalimantan, en av 
Indonesiens största öar. 
En av orsakerna till änd-
ringen är att regeringen 
vill få bukt med tjuvfis-
ket. 

– Trålning är tillåtet i grannländerna 
och det illegala fisket är ett problem 

i Indonesien, berättar Riza 
Damanik. Därför anser reger-
ingen att ett förbud ändå inte 
har någon effekt eftersom län-
derna runt omkring fiskar på 
Indonesiskt vatten.

Riza Damanik befarar att 
lagändringen i Kalimantan 
bara är en början. 

– Det är ett sätt för reger-
ingen att få folket att vänja sig 
vid tanken att trålfiske kan til-
låtas i hela landet.

Småfiskare och miljöorga-
nisationer befarar att trålning 
kommer att förvärra läget yt-
terligare och med kampanjer 

utanför Indonesiens departe-
ment för fiske har de proteste-

rat mot regeringens politik. En fiskare 
som deltagit vid protesterna berättar 
att han är besviken på politikernas age-
rande. 

– Regeringen måste börja bry sig om 
kustmiljön, säger han. Fisken håller på 
att dö ut på grund av allt utsläpp från 
närliggande industrier. Situationen är 
desperat för oss fiskare. 

Att tillståndet vid kusten utanför Ja-
karta är så kritiskt beror till stor del på 
att nästan all mangroveskog avverkats 
för att ge utrymme åt stadsutbyggnad 
och industrier. När mangroven huggs 
ner försvinner också det skydd som 
träden utgör och industriernas utsläpp 
rinner rätt ut i havet. Riza Damanik är 
bekymrad över situationen. 

– Boende vid kusten är offer för den 
miljöförstöring som pågår i städerna, 
säger han. 

Småfiskares villkor har hårdnat när fisken tagit slut. Nu 
vädjar de till Indonesiens regering att reagera och priorit-
era havsmiljön. 
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Under ytan i Banda Aceh
Efter jättevågen ödelagt stora delar av Banda Aceh sökte Lala skydd i en av stadens 
moskéer. Där väntade hon länge på att få återse sin familj, men till slut gav hon upp 
hoppet och lämnade staden.  

I dag är Lala tillbaka och har fått sitt hus återuppbyggt. I den tidigare krigsdrabbade 
provinsen råder nu fred och hjälparbetarna är på väg hem. Men sorgen ligger kvar som 
en tät dimma över staden som förlorade en tredjedel av sin befolkning i en av världens 
mest uppmärksammade naturkatastrofer.

Flodvågen var 20 meter hög längs denna strand i Banda Aceh. Vågen utlöstes av en jordbävning som hade sitt epicentrum strax utanför 
Acehprovinsen.

Lala, 36, är tillbaka i stan där inget är sig likt efter flodvågskatastrofen 2004.
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VI BEFINNER OSS I BANDA ACEH, norra Indone-
sien. Det är måndag och Aceh-borna 
har återgått till arbetet efter helgen. 
Här, liksom hemma, har det varit lång-
ledigt och Lala spenderade den mus-
limska högtiden hos vänner i Medan, 
en gränsstad till Aceh. Helgen tillägna-
des minnet av profeten Muhammeds 
födelsedag vilket i år sammanföll med 
den kristna påskhelgen. I dag är ledig-
heten slut och när vi ses på hotellet där 
jag bor har Lala på sig sina arbetsklä-
der; en grön uniform med långa ben 
och ärmar. 

– Hej, säger hon och hälsar på mig 
glatt med en kyss i luften intill min hö-
gra kind.

Som resenär har jag ännu inte fått ru-
tin på hur man hälsar här och det blir 
en fumlig dunk på axeln tillbaka sam-
tidigt som jag försöker formulera läp-
parna till en luftkyss.

Lala skrattar och säger att det är lika 
bra att vi hälsar både på västerländskt 
vis med en kram och på indonesiskt vis 
à la frankrike. 

– Dessutom är jag van med kraman-
det sedan min tid i Australien, tillägger 
hon.

Lala är 36 år och jobbar som tjänste-
man på stadens avdelning för jordbruk, 
något hon endast gjort ett par veckor 
eftersom hon precis har återvänt till 
Aceh. Efter tsunamin lämnade hon 
Banda Aceh och har under tre år ägnat 
sig åt studier. Första tiden lärde hon sig 
engelska i Jakarta och sedan flyttade 
hon till Australien för att läsa miljöve-
tenskap.

– Jag kunde inte ett ord engelska 
innan jag flyttade till Jakarta, berättar 
hon då vi slagit oss ner i ett par grå lä-
dersoffor i foajén. Mitt liv såg väldigt 
annorlunda ut då.

Hennes hår är täckt med en vit slö-
ja som hon spänt fast med en silver-
brosch. Lala är muslim, liksom de fles-
ta av Acehs befolkning. När flodvågen 
slog till mot provinsen var den i stort 
sätt stängd för omvärlden. I trettio år 
hade GAM, rörelsen för ett fritt Aceh, 
fört ett gerillakrig mot den Indonesiska 

militären i hopp om självständighet; en 
konflikt som krävt 15 000 människoliv 
och bottnar bland annat i Acehs till-
gång på naturgas. Flodvågskatastrofen 
bidrog till att konflikten äntligen fick 
ett slut och gränserna öppnades upp 
för hjälparbetare. Först var endast de 
stora aktörerna som FN:s styrkor och 
Röda korset på plats, men inom kort 
tillkom fler och mindre organisationer. 
2005 kunde fredsavtalet skrivas på, ett 
avtal som gav Aceh större självständig-
het än övriga provinser i Indonesien. 
Provinsen förhandlade bland annat sig 
fram till bättre ekonomiska villkor och 
införde sharialagar. I Aceh är det slöja 
och alkoholförbud som gäller, vilket 
dock inte alltid varit populärt hos lo-
kalbefolkningen som kan tillrättavisas 
genom spöstraff om lagen inte följs. 
Men en majoritet av befolkningen är 
onekligen djupt troende och tillber Al-
lah. Den gemensamma fredagsbönen 
är extra viktig och när imamerna i sta-
dens olika moskéer predikar flyter de 
molande tonerna från högtalarna ihop 

På miljödepartementet är det uniform som gäller. Ett yrke som har hög status och inte är så lätt att få, enligt Lala som arbetat där ett par veckor.

Foto: Elin Melin



med varandra och skapar en flerdimen-
sionell sång. På hotellet där jag bor är 
den bibel man ofta finner på nattduks-
borden i västvärldens hotell utbytt mot 
en röd, fint dekorerad bönematta som 
gästerna kan använda de fem gånger 
om dagen som en muslim bör be.

– I Australien brukade folk fråga mig 
hur jag fortfarande kunde tro på Gud 
efter allt som jag hade varit med om, 
säger Lala och fingrar lite på den ring 
som sitter på hennes vänstra ringfing-
er.

Vi har en varsin soffa och Lala sitter 
på kanten med sina svarta, låga läder-
skor tätt intill varandra på det vita mar-
morgolvet. 

– Men tron var allt jag hade kvar, 
fortsätter hon. 

Hon tittar på mig, med sina bruna 
ögon och stabila blick samtidigt som 
hon tar ett djupt andetag. 

– Jag förlorade hela min familj: min 
far, min syster, min man och min son. 
Tsunamin tog dem ifrån mig, säger 
hon.

26 DECEMBER 2004 VAR EN SÖNDAG. På en gräs-
matta i ett fint bostadsområde spelade 
en 6-årig pojke badminton med sin far. 
Det var Lalas son och man. Hon själv 
hade åkt den tio minuters biltur in till 
Banda Acehs marknad för att handla 

grönsaker.
– Min far och syster var på besök så 

jag ville laga något speciellt till middag, 
säger hon.

Klockan var strax efter åtta på mor-
gonen då marken började röra sig. I 
norra Sumatra är jordbävningar ingen 
ovanlighet, men den här morgonen var 
skalvet starkare än vanligt och de hög-
sta husen rasade likt fjäderlätta korthus. 
Lala blev rädd. Inte för sin egen del 
utan för sin familj som var kvar hem-
ma. När hon strax efter jordbävningen 
körde upp på garageuppfarten blev hon 
glad över att finna sin son oskadd till-
sammans med hans morfar. 

– Min man hade däremot åkt iväg för 
att titta till byggarbetarna vid vårt nya 
hus.

Familjen hade nyligen köpt en ny 
tomt och höll på att bygga sig ett hus. 
I tron om att faran var över för egen 
del hade Lalas man åkt för att se om 
de var oskadda. Men jordbävningen, 
som nådde 9.3 på Richterskalan, hade 
sitt epicentrum strax utanför den södra 
kusten. Det är det näst kraftigaste skal-
vet som någonsin registrerats och fick 
plattorna på havsbotten att röra sig. Ett 
baksug utan like fick vattnet att dra sig 
ut mot horisonten för att knappt 15 
minuter senare bilda en våg som på sina 
håll sträckte sig 20 meter över havsytan 

och svepte kilometer inåt land. Hennes 
man kom troligtvis aldrig fram till byg-
get.

– När första vågen kom höll jag min 
son så här, berättar Lala och håller upp 
sina händer likt en mor som vaggar sitt 
barn till sömns. Sedan… fortsätter hon 
och låter meningen flyta ut i tystnad 
samtidigt som hon blottar sina hand-
flator och för armarna neråt. 

Lalas son slets ur hennes famn och 
det fanns inget hon kunde göra för 
att rädda honom, vattenflödet var för 
starkt. Hon vet inte riktigt hur, men på 
något sätt lyckades hon själv hålla sig 
kvar även när vattnet kom tillbaka en 
andra gång.

– Jag fick syn på min far efter den för-
sta vågen och minns att jag ropade på 
honom, säger hon och viker för första 
gången bort med blicken. Med sedan 
försvann han när vattnet kom tillbaka.

Det är svårt att få en klar uppfatt-
ning om hur händelseförloppet såg ut, 
i alla fall för mig som är van vid mindre 
aggressiva hav som Östersjön och ald-
rig varit med om en tropisk naturkata-
strof. En tsunami är konsekvensen av 
en havsbottenrörelse, en flodvåg som 
med en extrem kraft kan svepa med 
sig allt som står i dess väg, även om de 
långt ifrån ofta är så starka som den här 
var. När vattnet sedan drar sig tillbaka 
uppstår undervattenströmmar som kan 
skövla ytterligare offer och troligen var 
det dessa som drog med sig Lalas far. 

I åtta timmar satt Lala på ett tak till-
sammans med sju grannar och väntade 
på att vattenmassorna skulle rinna un-
dan. Hennes man var borta och likaså 
hennes syster, far och son. Lalas mor 
var död sedan länge och när hon vän-
tade på taket gick tiden långsamt.    

– Jag kunde bara tänka på om min 
man och familj kanske fortfarande 
levde.

Lala sitter fortfarande i samma ställ-
ning och berättar med ett lugn som be-
kräftar att det inte är första gången hon 
går igenom händelsen, även om hon då 
och då viker undan med blicken. Hon 
tänker tillbaka på sin man. Han var lä-
rare på universitet och det var där de 
träffades. Hon fnittrar lite förläget och 
berättar att hon var hans elev. I nio år 

Den platta kuststaden banda Aceh saknade både skyddande mangroveskog och ett effektivt 
varningssystem vid tsunamin 2004.
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var de gifta med varandra.
– Han var en otroligt fin människa, 

säger Lala och ler samtidigt som hon 
pratar om honom. 

Lalas svärföräldrar bor inåt land och 
drabbades inte av tsunamin. De har 
stöttat Lala efter att hennes egen familj 
gick bort. Tiden som har gått sedan 
tsunamin har gjort sitt, men sorgen är 
fortfarande stor. 

– Ibland när jag ser andra familjer 
kan jag plötsligt bli väldigt ledsen ef-
tersom jag blir påmind om vad jag själv 
hade och förlorade, säger hon och för 
handen till ena sin kind för att visa tå-
rarna som tidvis rinner.

En del vänner har frågat Lala om hon 
inte vill gifta om sig och börja om på 
nytt, men för Lala skulle det inte kän-
nas rätt. 

– Min son och min man finns fortfa-
rande med mig, när jag blundar så ser 
jag dem och så länge jag gör det är de 
min familj, säger Lala.

Hon fingrar lite på ringen på sin 
vänstra hand igen och tar sig tillbaka i 
tiden. Det var en lång väntan och när 
taket hon och hennes grannar satt på 
inte tycktes hålla längre, tog de sig vi-
dare till mer stabila tak. De fick klättra 
över bråten och greppa tag i diverse red-
skap för att lyckas ta sig fram. Till sist 
sökte de skydd i en av stadens moskéer. 
Runt om moskén placerades kroppar 
från stadens offer. 

– Du kan ju föreställa dig hur det 
luktade, säger Lala och rynkar demon-
strerande på näsan. 

Jag kan inte föreställa mig, men för 
Lala, som överlevde flodvågen, är luk-

ten svår att glömma. I Aceh dog när-
mare 200 000 människor och vissa 
byar nästintill utplånades. Tre stora 
massgravar är upprättade och på väg till 
flygplatsen ligger den största. I den är 
46 000 oidentifierade kroppar begrav-
da. Något monument finns ännu inte 
och den gräsklädda massgraven ser inte 
ut att vara något annat än en inmurad 
fotbollsplan. Lala stannade kvar i mos-
kén en vecka. Långtifrån alla kroppar 
återfanns. Och den 26 december 2004 
var sista gången Lala såg sin familj.

MOTORN RIVER DÅ LALA LÄGGER I VÄXELN och ga-
sar efter att ha stannat för rött. Det var 
ett tag sedan hon körde och bilen har 
hon lånat av en av sina arbetskamra-
ter. Vägen är av mjuk, jämn asfalt och 
med vita nymålade sträck och ett och 

I Banda Aceh råder sharialag och befolkningen är väldigt troende. På bild syns den största av stadens moskéer strax före morgonbönen.
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annat rödljus ser den betydligt mer väs-
terländsk ut än vad indonesiska vägar 
vanligtvis gör. Den är ny och ett re-
sultat av återuppbyggnadsarbetet som 
Lala har tagit med mig för att visa. Re-
surserna, i form av pengar och arbetare, 
har i ärlighetens namn varit många. 
Hela världens blickar riktades mot ka-
tastrofområdena runt Indiska oceanen 
och insamlingsbössorna fylldes snabbt 
med slantar som sedan fördelades till 
Sydostasiens behövande. Acehprovin-
sen behövde mest. En efter en anlände 
hjälparbetarna och nu, tre år senare, 
börjar arbetet gå mot sitt slut. I mitten 
av 2009 beräknas samtliga organisatio-
ner ha lämnat Aceh, men de allra flesta 
checkar ut redan i år. Att få bort krop-
par i tid för att hindra sjukdomsepide-
mier från att bryta ut var en första lyck-
ad åtgärd. Därtill har flera hus, skolor, 
sjukvård och andra samhällsinstanser 
byggts upp. Men det finns en avigsida. 
Av alla pengar som skänktes har långt 
ifrån allt gått till flodvågens offer. Det 
cirkulerar pengar i Aceh och när man 

vistas här är kritiken mot hjälparbetet 
svår att undgå och den bottnar i samma 
fråga även om svaren skiljer sig: ”Vart 
tog alla pengar vägen?” 

Indonesiens utbredda korruption 
är en stor faktor till svindel som få 
kan förbise. Vid Acehs gränser tvingas 
hjälparbetare betala illegala vägtullar för 
att transportera varor och material in i 
provinsen. Pengar som någon skänkt 
till behövande hamnar i en gränspolis 
byxficka. Enligt Transparancy inter-
national, en organisation som arbetar 
globalt med att kartlägga korruption, 
är Indonesien ett av världens mest kor-
rupta länder där mutor förekommer 
i alla led med polis, politiska partier 
och rättsväsendet i topp. Icke-statliga 
organisationer är på intet sätt fria från 
korruption utan rapporteras även dem 
vara en del av systemet. 

När biståndspengarna började ström-
ma in i regionen tillsattes en statlig 
avdelning som har till uppgift att dist-
ribuera pengarna, men även där tycks 
pengar ha försvunnit och vissa distrikt 

har efterfrågat mer hjälp än vad invå-
narna rimligtvis kan ha behövt. Hjälp-
arbetare i regionen uttrycker ofta sin 
frustration över hur problematiskt det 
är att arbeta i ett land som är korrupt 
och det finns en spänning mellan väs-
terländska hjälparbetare och lokalbor 
som i sin tur är besvikna på den hjälp 
de inte fått. 

– För egen del är jag glad eftersom 
jag har fått hjälp, men jag vet att det 
är många som fortfarande är hemlösa, 
säger Lala och koncentrerar sig på kör-
ningen medan bilar kör om henne på 
både höger och vänster sida.

Hjälparbetet anklagas ofta för att 
vara byråkratiskt och stora summor går 
åt till pappersarbete. Siffror ska redo-
visas och rapporter ska skrivas. Många 
hjälparbetare håller med om att det är 
mycket byråkrati, men ställer ofta ock-
så frågan: Vad är alternativet? Ingen jag 
har pratat med tycks ha något svar på 
den frågan. Vare sig hjälparbetare, en-
gagerade resenärer eller lokalinvånare. 
Lala har förståelse för den besvikelse 

Korruption och mutor är vardag i Aceh och det är enligt många hjälparbetare oundvikligt att mycket av pengarna som skulle ha gått till 
hjälparbetet har försvunnit i korruption. Ett vanligt exempel är de illegala vägtullar  hjälparbetare måste betala vid Acehs gränser.

Foto: Elin Melin



flera av dem som ännu inte fått hjälp 
känner, men påpekar även hon proble-
met med korruption – om än aningen 
tvetydigt.

– Efter tsunamin tycks alla plötsligt 
ha en ny bil i Banda Aceh, säger Lala 
och skrattar lite samtidigt som hon 
nickar med huvudet mot de metallic-
färgade bilarna som rusar fram längs 
Banda Acehs vägar.

LALA HAR FÅTT SITT HUS ÅTERUPPBYGGT. Ett beige-
färgat cementhus på drygt 40 kvadrat-
meter som omringas av fler, mer eller 

mindre identiska hus, där det enda som 
skiljer dem åt är ett fastklistrat A4 med 
ett namn och nummer. Lalas har num-
mer 12 922. Det var i den ordningen 
det byggdes och gavs bort och vi har 
precis smällt igen bildörrarna för att ta 
oss en titt på huset.

– En kanadensisk hjälporganisation 
byggt det, berättar Lala och kikar in ge-
nom ett fönster som står på glänt.

Klockan är knappt tolv och den ste-
kande solen får mig att längta tillbaka 
till hotellets bekväma luftkonditione-
ring. Längs den bakre delen av träd-

gården syns grunden av det hus som 
tidigare täckte större delen av tomten. 
Lala bodde på samma plats fram till att 
flodvågen jämnade hennes och en halv 
miljon andra hus med marken då den 
svepte in över Banda Aceh. 

– Mitt gamla hem var stort, men jag 
själv skulle inte ha haft råd att bygga 
nytt överhuvudtaget, säger Lala och står 
kvar med näsan genom fönsterluckan. 

Lala är tacksam över huset hon har 
fått. Med vitkalkade innerväggar är det 
en fin och modern byggnad, om än 
aningen opersonligt. Originalitet har 

I tsnuamin förstördes drygt 120 000 bostäder. Tillsammans med lokalbefolkningen har hjälporganisationer från hela världen nu byggt upp 104 
630 av dessa hus. 



inte varit något man hunnit prioritera. 
I Acehprovinsen blev en halv miljon 
människor hemlösa då 120 000 bo-
städer totalförstördes under loppet av 
några minuter. Under dessa minuter 
förstördes åtskilliga skolor, åkrar, vä-
gar, broar, hamnar och hundratusentals 
människor gick förlorade i vattenmas-
sorna. Området som tidigare var en 
trygg förort för Banda Acehs medel-
klass känns i dag minst sagt egendom-
ligt. Husen ser ut som färdigmonterade 
modeller, nedsläppta i all hast från ett 
förbipasserande flygplan och närmaste 
granne befinner sig bra mycket längre 
bort än vad som är normalt i ett överbe-
folkat land som Indonesien på sina håll 
är. Området är tyst och ödsligt. I alla 
fall enligt Lala som vill bo nära män-
niskor. Det torra gräset knastrar under 
hennes fötter då hon traskar omkring 
på sin tomt och ser ut över området. 

– Där har en kvinna redan flyttat in, 
säger hon och pekar på det hus som är 
närmast sitt eget.

Att bo ensam hör inte till vanligheten 
i Indonesiens mindre städer där flera ge-
nerationer ofta lever under samma tak. 
Men längs de kustområden tsunamin 
slog till mot som värst är storfamiljen 
i dag nästan lika sällsynt som hemma 
i Sverige.  

– Nu bor jag med min systers son som 
också överlevde tsunamin, berättar Lala 
samtidigt som hon konstaterar att hon 
inte kan flytta in i det nya huset förrän 
hon har råd att köpa lite möbler.

Jag frågar Lala om jag får ta en bild 
och hon ställer sig framför huset och ler 

in i kameran som med ett klick förevi-
gar stunden. Lala lyfter sedan vänster-
armen för att kolla vad klockan är och 
konstaterar att det är dags för lunch. Vi 
sätter oss i den heta bilen hon parkerat 
på grusvägen intill huset och rattar hju-
len mot stadsmyllret. Längs ena sidan 
vägen står flera hus, nästan identiska 
med Lalas, och utgör tillsammans stom-
men i det nya bostadsområdet. Här och 
där syns några murare som konstruerar 
fler byggnader men i övrigt syns inte 
många människor till. Till höger om 
bilen breder Indiska oceanens blågröna 
vatten ut sig. Lala stannar och frågar 
om jag vill fotografera. Stora dammar 
med meterhöga gröna skott, symetriskt 
uppradade, avskiljer hav från land. 

– Det är återplantagen, säger Lala 
och pekar på bassängerna framför oss.

Likt en liten armé i givakt sticker de 
små, raka mangroveplantorna upp ur 
vattnet där de med en meters mellan-
rum får stöd i vattnet av nedstuckna 
bambuskott. Mangroven är naturens 
egna skydd mot fenomen som tsunami. 
2004 var det tomt på träd längs kust-
remsorna här i Banda Aceh. Mangroven 
var sedan länge nerhuggen och vattnet 
hade inga svårigheter att ta sig fram. 
Men på vissa platser runt om kusterna 
fanns ett par skogsområden bevarade. 
Likt en barriär skyddade träden från 
jättevågen och katastrofen blev på dessa 
platser inte lika förödande. Runt om i 
provinsen pågår nu flera projekt med 
att återplantera skogen.

– Människorna här vill ha mangro-

ven, både som ett skydd mot vatten 
och för att skogen är bra för fisket, sä-
ger Lala och ser ut över plantagen och 
havet.

För Lalas del fanns inget skydd och 
priset hon fick betala när havet gjorde 
uppror var högt. Hon sitter tyst med 
ett fast grepp om ratten trots att bilen 
står stilla och hon tycks vara någon an-
nanstans än i bilen med mig. Jag frågar 
om hon är okej.

– Jag har inte varit här efter tsuna-
min, svarar hon och fortsätter att titta 
ut mot havet. Jag känner inte igen mig 
längre.

Jag frågar om det är svårt.
– Ja, säger hon med ett eftertryck i 

rösten. Ja, det känns svårt att vara här 
igen.

Lala skakar lite på huvudet och är 
plötsligt tillbaka i bilen med mig. Hon 
vrider om nyckeln och lägger in ettans 
växel. Motorn brummar till som den 
ska och Lala kör sakta vidare. I back-
spegeln är havet lugnt och stilla och 
bladen på mangroven svajar lätt i den 
svaga brisen. Tidigt på morgonen för 
drygt tre år sedan såg havet lika frid-
fullt ut som nu. Lalas son var sex år och 
spelade badminton med sin far medan 
hon själv planerade middag för kvällen. 
Men plötsligt skakade marken och plat-
torna i havet började röra på sig så att 
en massiv våg utan förvarning svepte 
in över land. Det var den 26 december 
och dagen då Lala förlorade sin familj.

Återuppbyggnaden:
Hus förstörda: 120,000   
Hus i dag: 104 630
Lärare som dog: 2 500 
Lärare i dag: 22 548, (vikarierer)
Skolor förstörda: 2 006  
Skolor i dag: 837
Vägar förstörda: 3 000 km 
Vägar i dag: 2 006 Km
Broar förstörda: 120 
Broar i dag: 216

Källa och bilder: BRR
http://www.brr.go.id

Banda Aceh före och strax efter tsunamin. Vågen nådde på sina håll 20 meter hög och förstörde det mesta i sin 
väg. Siffrorna över återuppbyggnaden gäller för området Aceh – Nias. 



Arbetsrapport

Kuster utgör världen över en viktig plats för fiske, boende, handel och industri. 
Den tropiska kusten, som den i Indonesien, förstörs allt mer på grund av skövling 
av dess mangroveskog, utsläpp från industrier, nedskräpning och överfiske. Då 
vattennivån stiger blir konsekvenserna vid dessa kuster allt mer påtagliga. Över-
svämningar, tsunami och stormar är fenomen vars verkan kan mildras om man tar 
hand om kustmiljön och låter mangroveskogen stå kvar. En av de främsta anled-
ningarna till att denna skog fortfarande huggs ner är för odlingar av så kallade jät-
teräkor som sedan exporteras till länder som Japan, USA och flera europiska län-
der. I Sverige ökar konsumtionen av jätteräkorna. Vi vill därför uppmärksamma 
den tropiska kusten och de problem som den drabbas av. 

Vi tänker oss en publicering i någon dagstidning, som till exempel i DN:s Sön-
dagsbilaga som tillåter lite djupare faktaartiklar och längre reportage. Alternativt 
något magasin, gärna samhällsinriktat eller med miljöfokus. Tidningen VI skulle 
kanske kunna kan vara en potentiell köpare.

Tänkt 
publicering

Då arbetet innebar en långresa och då vi inte kunde arrangera så mycket på förhand 
delade vi lika på arbetsbördan. Vi har gjort samtliga intervjuer tillsammans för att 
på plats sedan bestämma vem som skulle skriva vad. Det första reportaget är skriv-
et av Emmali Anséus och det sista personporträttet är skrivet av Elin Melin. Den 
stora faktaartikeln är skriven tillsammans och researchen till denna började redan 
tidigt i höstas. Likaså illustrationen planerades på ett tidigt stadium, även om den 
blev komprimerad till korta faktatexter istället för en omfattande faktaartikel. Vi 
har båda deltagit i utformandet av texterna till denna, men Elin Melin har gjort 
illustrationen. Vi har båda fotograferat och layoutat.  

Ansvars-
fördelning

Vårt ämne var från början mangroveskogen och räkproduktion i Indonesien. Vi 
valde ämnet för att det är aktuellt i Sverige då vi konsumerar allt mer av jätterä-
korna som bidrar till att mangroven skövlas. Efter en tid såg vi att mangroven 
är komplex och är tätt sammanlänkad med omkringliggande ekosystem, som till 
exempel hav och korallrev. Vi valde därför att fokusera på den tropiska kustmiljön 
och vad som händer när denna försummas. Mangroven är en grundstomme i våra 
artiklar, liksom den också är för kusten i sig. ”Från kust till katastrof” syftar på vad 
den tropiska kusten är och betyder, hur och varför den förstörs liksom vad konse-
kvenserna blir och vilka som drabbas. 

Resonemang 
kring ämnes-
valet

Syfte

Riza Damaniks citat fick han läsa igenom när vi träffade honom för andra gången 
när vi kom tillbaka till Jakarta i slutet av vår resa, dessutom har han godkänt via 
mail i efterhand. Övriga citat har vi mejlat ut till våra källor (onsdagen den 2 
april). Då vi måste översätta orden till engelska valde vi att endast mejla själva 
citaten. Lala väntar vi fortfarande svar från, men internetförbindelserna är enligt 
erfarenhet inte att lita på och språksvårigheterna kan nog göra att det tar extra tid. 
Mahyaddin har mottagit vårt mail och hade inga invändningar.

Citatkontroll



Researchen startade i september då vi började fundera på att eventuellt ta oss till In-
donesien och skriva vårt C-projekt. Under en kurs, ”miljöpolitikens grunder”, satte vi 
igång och tog reda på så mycket som möjligt om Indonesiens mangrove och räkindu-
stri. Vi började snart också läsa på om landets historia, bland annat om den politiska 
utvecklingen, den utbredda korruptionen, konflikter och naturkatastrofer.

Då vi fick klartecken att åka tog vi kontakt med Riza Damanik på Walhi, efter att 
först ha fått hans namn via andra miljöorganisationer i Indonesien. Riza Damanik har 
sedan varit en återkommande kontaktperson i Indonesien och en av våra mest fram-
trädande källor. Med en indonesisk frasbok och ett öppet sinne satte vi oss på planet 
till Jakarta, Indonesien där researchen fortsatte.

I Jakarta träffade vi Riza Damanik, en intervju som varade i tre timmar. Vi tog del av 
en hel del litteratur, bland annat hans egen bok som finns angiven i referenslistan. Vi 
åkte därefter till Lampung, södra Sumatra som är ett center för räkodlingar och ville 
besöka Walhi Lampung. Då vi hade ett gammalt visitkort fick vi inte tag på de perso-
ner som vi ville ha tag på, men efter mycket omständigheter lyckades vi hitta rätt. Det 
hela resulterade i en tredagars tur tillsammans med ansvarig för Walhis kontor i Lam-
pung, Mukri Friatna, och en tolk vid namn Towetz. Under tre intensiva dagar åkte vi 
och träffade räkodlare, både vid mer intensiva odlingar och vid traditionella odlingar. 
Vi åkte också och träffade människor och bönder i en ekologisk by och deltog vid ett 
jubileum för en grupp lantbrukare. Räkodlarna vid de traditionella odlingarna berät-
tade om sina arbetsförhållanden genom vår tolk och efter dessa dagar hade vi i princip 
all research klar till räkartikeln. 

Under ett par veckor stannade vi utanför Banda Aceh där vi gjorde research till re-
portaget och personporträttet. Vi intervjuade Mahyiddin på ön Pulau Weh om hans 
projekt med artificiella korallrev och mangroveplantage. Vi tog oss ut med båt till 
mangroveplantagen. Vi pratade med lokalbor, hjälparbetare och återkommande tu-
rister om tsunamin och hur den drabbade ön och Banda Aceh. Varje dag under tre 
veckor tog vi reda på något mer eller redde ut fakta vi redan fått och bearbetade våra 
texter. I Banda Aceh, utanför ön, träffade vi en ”guide” som tidigare arbetat med en 
hjälporganisation. Han presenterade oss för en rad olika miljöorganisationer, tog oss 
med till massgraven och visade platser som var mer eller mindre ödelagda efter flod-
vågen. Vi sprang på Lala av en slump och att hon pratade engelska gav oss en ypperlig 
chans till en bra intervju och få in det mänskliga perspektivet. Fram till tiden för dead-
line var detta tänkt att tillsammans med övrig research från Banda Aceh resultera i ett 
reportage. Men dagen innan inlämning fick vi dock rådet om att göra om det hela till 
ett personporträtt vilket vi också gjorde.

Fiskkrisartikeln är en nyhetsartikel som vi av en tillfällighet stötte på när vi återvände 
till Jakarta en andra gång, främst för att vi där ville dubbelkolla citat och fakta med 
Riza Damanik. Han var mitt uppe i lanseringen av hans nya bok om fiskkrisen och var 
engagerad i demonstrationen som ägde rum samma dag som vi kom till Jakarta. Det 
hela resulterade i vår nyhetsartikel. 

Illustrationen är baserad på litteratur, men vi har också under hela resan pratat med 
folk från olika organisationer, liksom miljödepartementet i Lampung, Indonesien, om 
ämnet.

Sammanfattning 
av research



Huvudtemat för artikelserien var från början mangroven och hur denna förstörs 
till förmån för räkodlingar. Men under vår research på plats blev vi allt mer in-
förstådda att det var något vi hade missat. Vi hade länge svårt att hitta rätt vinkel 
på våra artiklar. För det första hade vi svårigheter att lyckas med våra ursprungliga 
reportage och personporträtt på grund av språk och tolkproblem. För det andra, 
kanske dock den främsta anledningen, insåg vi att vår ursprungsidé inte höll. Det 
handlade aldrig bara om mangroven. När vi intervjuade folk blev vi allt mer med-
vetna om att mangroven är en komponent i den tropiska kusten, men att det 
samtidigt finns andra som också måste nämnas, till exempel korallreven. Under 
en flygresa mellan Banda Aceh och Jakarta, i slutet av vår resa, förstod vi samtidigt 
vad som var fel. Vi hade slitit med en faktaartikel om mangroven i veckor utan att 
bli det minsta nöjda och hela tiden förbisett den givna vinkeln och fokuserat på 
ursprungsidén mangrove. Vår artikelserie, och det som händer med den tropiska 
kusten, måste heta ”från kust till katastrof”. Emmali, som tidigare påbörjat ett 
reportage om återplantering av skog (både mangrove och annan skog), skrev det 
inledande kustreportaget. I det ska läsaren få en bild av den tropiska kusten; varför 
den är viktig och hur de olika delarna hänger ihop. Här vill vi att läsaren ska kunna 
se varför den tropiska kusten är viktig även för oss på andra sidan jorden. 

Den andra artikeln handlar om hur kusten förstörs. Vad har vi i Sverige att göra 
med förstörandet av den tropiska kusten? Vi vill inte skuldbelägga, men därmed 
göra konsumenter medvetna om konsekvenserna av att köpa dessa jätteräkor så de 
själva kan göra ett medvetet val. Illustrationen hör till denna artikel och utgör en 
grundstomme i serien, trots att den bara består av korta faktatexter. Den ska enkelt 
förklara för läsaren hur kusten, med mangroven i spetsen, kan skydda samhällen 
mot naturfenomen.

Tredje artikeln tar upp ett aktuellt problem som har uppstått på grund av att 
kustmiljön förstörts.  

Det fjärde är ett längre personporträtt och om det finns en genre som heter per-
sonreportage är detta ett sådant. Lala är kvinnan som symboliserar de som drabbas 
när den tropiska kusten blivit förstörd. Vi är framme vid katastrofen i vår serie. 
För att hålla kvar vid vår svenska publik är denna djupgående och tar upp återupp-
byggnadsarbetet i Banda Aceh. Den besvarar frågan som många kanske har, utan 
att ställt den ”Vad gick mina pengar till”. 

Genom hela serien finns mangroven, tillräckligt närvarande och viktig för att 
vara med i överingressen. Men rubriken är fortfarande ”Från kust till katastrof”.

Diskussion 
vinkling, 
form och 
gestaltning

Kulturen i Indonesien skiljer sig på många sätt från Sverige och vår arbetsmetod 
har varit annorlunda mot hur vi tidigare har arbetat. Gästvänligheten är en del av 
deras kultur och det var inte ovanligt att vi blev hembjudna till våra kontaktperso-
ner, där mat, kaffe och kakor serverades frikostigt. Att tacka nej skulle i många fall 
ha uppfattats som en förolämpning.

Vi har under vår utbildning fått lära oss att efternamn alltid ska skrivas ut. I 
Indonesien ser kulturen annorlunda ut och många har inget efternamn. Därför 
ser namnen ovanligt korta ut i våra texter. För att lösa detta valde vi att skriva 
anledningen i en av våra bildtexter.

Ett problem i Lampung där vi träffade odlare var att vi inte talade samma språk 
och helt fick förlita oss på vår tolk. Vi lyckades dock få det material vi behövde, 
men vi kan omöjligt veta om citaten är exakta eller en tolkning av översättaren. 

I vår faktaartikel har vi låtit en källa vara anonym, inte på grund av att denna 
bad om det utan för att vi tyckte yttrandet om den Indonesiska militärens roll 
inom räkindustrin var för provokativt. Eftersom den Indonesiska militärens makt-
missbruk är bekräftat av människorättsorganisationer ansåg vi det vara lämpligt att 
här tillämpa källskyddprincipen.

Etiska problem
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