
Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte
 
Den 15 mars 2016 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsvägen 1-3 i Solna. Deltagarna 
ställde sig bakom följande uttalande:

Östtimor blev den 20 maj 2002 2000-talets första nya land. FN överlämnade då makten till en 
regering ledd av president Xanana Gusmão och premiärminister Mari Alkatiri. Sedan dess har 
parlaments- och presidentval hållits 2007 och 2012. Valdeltagandet var högt och valen gick 
överlag fredligt till vid båda tillfällena. 

Under det gångna verksamhetsåret har regeringen vid två tillfällen visat bristande tolerans 
för opposition. Efter vädjanden från Amnesty International skickade Östtimorkommittén där-
för  brev till justitieministeriet,  representanten vid FN i Genéve och människorättsombuds-
mannen i maj 2015 och i februari 2016 med krav på att stävja våldet och att i det senare fallet 
även respektera yttrande-, mötes och föreningsfriheten samt skydda människorättsförsvarare. 
Med tanke på att Östtimor under Indonesiens ockupation 1975-1999 led under en av de grym-
maste ockupationerna i modern tid,  är  det  illavarslande att  landet  som självständig nation 
undertrycker opposition.
 Efter att anhängare till den tidigare självständighetskämpen Mauk Moruk (Paulino Goma), 
som ledde det förbjudna Maubere Revolutionary Council, rapporterades ha genomfört atta-
cker mot polisen i Laga och Baguia i januari och mars 2015, svarade myndigheterna med 
säkerhetsoperationer i vilka onödigt övervåld brukades. Han uppges ha krävt att  regeringen 
ska avgå och parlamentet upplösas. Dussintals individer arresterades godtyckligt, varefter de 
utsattes för tortyr i försöken att gripa Mauk Moruk. Även egendom tillhörande anhängare till 
honom rapporteras ha förstörts. 

Den 26 januari gästades människorättsorganisationen Yaysan HAK:s kontor  av två med-
lemmar ur säkerhetsstyrkorna. Polisen trakasserade föreståndaren via telefon för att ha orga-
niserat och deltagit i en fredlig demonstration som skulle sammanfalla med den indonesiske 
presidentens besök i Dili samma dag. Syftet med demonstrationen var att  kräva att  regerin-
garna i Östtimor i Indonesien och Östtimor måste komma till rätta med brotten mot mänsklig-
heten begångna under ockupationen.  Krav ställdes också på att  rekommendationerna fast-
slagna av den gemensamma  Commission for Truth and Friendship för att  undersöka över-
greppen i samband med folkomröstningen om självständighet 1999 ska undersökas. 

Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen

- Att agera för att Östtimors regering upphör att bruka våld mot sina politiska motståndare
- Att agera för att Östtimors regering ska respektera yttrande-, mötes och föreningsfriheten 

samt skydda människorättsförsvarare 
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