Östtimorkommittén
Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte
Den 12 mars 2014 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsvägen 2 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. År 2007 hölls de första parlaments- och presidentvalen efter självständigheten.
Fredspristagaren José Ramos-Horta valdes till president medan Xanana Gusmão tog över
premiärministerposten. De andra parlaments- och presidentvalen hölls 2012. Taur Matan
Ruak valdes till ny president medan Xanana Gusmão förblev premiärminister.
Valdeltagandet var högt och valen gick överlag fredligt till vid båda tillfällena.
Östtimor kallas ofta ”Asiens fattigaste land” och ingår i g7+-gruppen som består av 16
av världens fattigaste länder och har sitt sekretariat i Östtimors huvudstad Dili. Gruppen
är en global mekanism för att övervaka, rapportera om och rikta uppmärksamhet på de
utmaningar dessa länder står inför. Den bildades för att samarbeta med internationella
aktörer, den privata sektorn, civilsamhället, medierna och aktivister världen över för att
reformera och skapa ett nytt paradigm för världsordningen. Målet är att sätta stopp för
konflikter, bygga upp nationer och utrota fattigdom med hjälp av innovativa
utvecklingsstrategier i harmoni med ländernas egna förutsättningar. Dessa mål ska vara
avhängiga ländernas egna prioriteringar och ledas av ländernas regeringar och deras folk.
Den globala politiken för att gå från en ömtålig till en hållbar utveckling är ”The New
Deal for Engagement In Fragile States” som över 40 länder och organisationer ställt sig
bakom. Politiken är under vidareutveckling 2012-2015 och resultaten förväntas bidra till
upprättandet av FN:s millenniemål efter 2015, då de nuvarande millenniemålen går ut.
Gruppens egen uppfattning är att fattiga länder betraktas utifrån de rika ländernas
utgångspunkt snarare än att hänsyn tas till deras egna förutsättningar. Fredsskapande och
nationsbyggnad måste uppnås och resurser överföras till länderna för att skapa en hållbar
utveckling. Helen Clark, chef för UNDP och f.d. premiärminister i Nya Zeeland,
välkomnar g7+-gruppen som en stark röst i världssamfundet.
Mot denna bakgrund är det av yttersta betydelse hur Sverige ställer sig till g7+gruppen. Det skulle verksamt förbättra möjligheterna för Sverige att bidra till Östtimors
politiska, ekonomiska och sociala utveckling.
Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen
•

att Sverige agerar internationellt för att stödja g7+-gruppen och dess mål

•

att Sverige verkar för att ”The New Deal for Engagement In Fragile States”
genomförs

•

att Sverige i alla internationella sammanhang betonar att stöd ska ges till de fattiga
länderna utifrån deras egna förutsättningar och inte de rika ländernas
utgångspunkt.
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