Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte
Den 21 mars 2017 höll Östtimorkommittén årsmöte på Slottsvägen 2 i Solna. Deltagarna
ställde sig bakom följande uttalande:
Östtimor blev den 20 maj 2002 2000-talets första nya självständiga 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. Val hålls igen i år.
Två betydelsefulla frågor för landet är att säkerställa reproduktiv hälsa och att uppnå jämställdhet mellan könen. Östtimor är ett av länderna med de högsta födelsetalen. Många graviditeter tär på kvinnorna och förlossningarna utanför huvudstaden Dili sker ofta utan medverkan av medicinsk personal, något som ökar riskerna för komplikationer. Att undernäring ofta
förekommer gör kvinnors situation ännu prekärare. Erfarenheterna efter andra världskriget
visar att ekonomisk utveckling skapar förbättrade försörjningsmöjligheter och leder till lägre
födelsetal med tiden. Därför behöver det samtidigt vidtas åtgärder för att utveckla ekonomin särskilt på landsbygden, där de flesta bor - och att främja reproduktiv hälsa.
Östtimors parlament har antagit en riktlinje om att en tredjedel av parlamentsledamöterna
ska vara kvinnor. Även om detta är ett lovvärt initiativ, betyder inte detta att kvinnornas
position i samhället är stark. Män dominerar på de högsta posterna. Därtill kommer att samhället i sin helhet är mansdominerat. Konsekvenser av detta är att våld i hemmet är vanligt och
att det utgör ett av de mest frekventa klagomålen till domstolarna. Ökad tolerans i kombination med lagstiftning som också efterlevs är nödvändigt för att förbättra kvinnornas situation i samhället. Åtgärder behöver vidtagas omgående: ju djupare mönster etableras i ett samhälle som gynnar män på kvinnors bekostnad, desto svårare är det att komma åt dessa.
Sverige kan bidra till att främja reproduktiv hälsa och jämställdhet genom att lyfta fram
frågorna i FN:s och EU:s utvecklingssamarbete med Östtimor.
Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen
•

Att agera för att Östtimors regering verkar för att säkerställa reproduktiv hälsa

•

Att agera för att Östtimors regering ska arbeta för att uppnå jämställdhet mellan
könen.
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