Östtimorkommittén
Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte
Den 24 mars 2015 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.
Sedan dess har parlaments- och presidentval hållits 2007 och 2012. Valdeltagandet var
högt och valen gick överlag fredligt till vid båda tillfällena.
Östtimor kallas ofta ”Asiens fattigaste land” och är som ett litet land beroende av goda
kontakter med omvärlden, inte minst med Indonesien som är dess största
handelspartner. Sedan 2002 strävar Östtimor efter att bli medlem i Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) som bildades 1967. ASEAN har tio medlemsländer:
Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Singapore,
Thailand och Vietnam. Medlemskap i ASEAN skulle förbättra möjligheterna till
samarbete med en ekonomiskt dynamisk region i form av utökad handel, investeringar
och kunskapsöverföring.
Det skulle också komplettera Östtimors deltagande 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.
Medlemskap i ASEAN skulle vidare leda till utökade kontakter med länder som också
har varit kolonier och har nutida erfarenheter av utvecklingsarbete som de kan dela
med sig av till Östtimor som bl.a. lider svår brist på utbildad arbetskraft. Mycket av
Östtimors utveckling är koncentrerad till huvudstaden Dili. Följden kan bli en
koncentration av den framväxande moderna ekonomin dit till nackdel för övriga delar av
landet. Eftersom ett sådant förhållande inte är unikt för Östtimor, går det att lära sig av
andras erfarenheter.
Mot denna bakgrund är det betydelsefullt hur Sverige ställer sig till Östtimors
medlemskap i ASEAN som ett komplement till deltagandet i g7+-gruppen. Genom att
ställa sig bakom en medlemsansökan skulle Sverige på sikt kunna bidra till en politisk,
ekonomisk och social utveckling i Östtimor.
Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen
•

att Sverige agerar internationellt för att stödja Östtimors strävan att bli medlem i
ASEAN

•

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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