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~sttimor ar varldens n sta nation. Du kan hOal a till att ora den till ett land som
verkli~en tar hand om alIa sina barn.

Jag heter Johanna Eriksson Takyo och arbetar sedan 2002 pa UNICEF i ~sttimor. Mitt

arbete ar bade roligt och kravande och innefattar sa skilda saker som att se till

att gatubarn far mat och husrWl).,att hjalpa barn som bor pa barnhem att aterforenas

med sina familjer och attpaverka landets reg~ring. Vi ~~!_~_ill.att de lagar som
stiftas tillvaratar barnens intressen och att regeringen satsar resurser pa skola,

vaccinationer, halsovard och ann~t som varje barn behover.

~sttimor ar ett av varldensfattigastelander, men efter sjalvstandigheten finns har

en stark vilja att skapa ett nytt och battre samhalle. ~sttimor ar en ung nation med

en ung befolkning, OVer half ten ar under 18 ar. Jag ve.tatt regeringen har verkligen

forstar hur viktigt det ar for landets utveckling att satsa pa barnen. Jag vet ocksa

att UNICEF har en viktig roll att spela i denna utveckling.

En avgorande forutsattning for .att ett land ska kunna ta hand om sina barn ar att

alIa barn registreras vid fodseln. Det kan lata som en byrakratisk formsak, men ar sa

otroligt viktigtl Hur ska myndigheterna annars veta hur manga barn som finns i landet?

Hur manga skolor som behovs? Om alIa barn fatt sina livsnodvandiga vaccinationex?

Dessutom ger registreringsbeviset barnet en iden~itet och nationalitet, na~ot som
in~en kan ta ifran demo

Andelen barn som

lagt. Det har vi

till dig och ber
fodelsebevis. .

registreras vid fodseln i ~sttimor har fram tills nu varit mycket

bestamt oss for att andra pa, och det ar darfor jag nu skriver
om din hjalp for att se till att alIa barn pa ~sttimor far sina

Vi behover ditt stod for att kunna re istrera ~r barn for att hOal a atubarn samt

for att starka utsattafamiljersa att de kan ta hand om sina barn. Ge en gava via

inbetalningskortet idag, sa att vi tillsammans kan bygga upp ett samhalle dar alIa

barn far chansen att overleya och utvecklas, och dar UNICEF inte langre behovsl

Om du har nagra fragor kan du kontakta min kollega Katja Skaarud pa UNICEF Sverige,
tel 08-692 25 21 e-post kskaarud@unicef.se

Tack for att du tog dig tid att lasa mitt brev.

Johanna Eriksson Takyo ,

Project oihcer, Child Protection
UIUCEF ~sttimor



Faktablad

Basfakta

Officiellt namn:

Huvudstad:

landareal:

Folkmangd:

Sprak:

Religion:

Statschef:

Demokratiska repub/iken Osttimor

Di/i (ea 100000 inv.)

14874 km2

ea 920000 (varav 50% fir under 18ar)

Tetum oeh Portugisiska fir officie//a sprak.

Kato/icism k/art dominerande

President Xanana GusmiJo

Historisk bakgrund

Osttimor kolonialiserades av Portugal pa 1600-talet. Efter en lang befrielsekamp forklarade sig
Osttimor sjalvstandigt 1975,men invaderades kort darefter av lndonesien och annekterades1976.

Efter starka internationella plttryckningar holls 1999 en folkomrostning om Osttimors framtida
sjalvstandighet, dar 78.5% av folket rostade for sjalvstandighet. Detta ledde till en forodande

valdsvag av pro-indonesisk milis.Tusentals manniskor dodades, valdtogs och.misshandlades och

hundratusentals manniskor flydde och/eller ford revs till vastra Timor. Dessutop1 forstordes en mycket
stor del av infratstrukturen, bl a brandes de fiesta av skolorna ned!

Efter detta tvingades Indonesien acceptera att en australiskledd styrka anlande for att ltterstalla
ordningen, varefter FN overtog kontrollen av Osttimor. FN administrerade omradet i tva och ett halvt

ar fram till sjalvstandigheten den 20 maj 2002.

Idag leds landet av en demokratiskt vald regering. Premiarminister ar Mari Alkatiri och

utrikesminister ar Jose Ramos Horta, fredspristagaren som ledde osttimoreserna i exil under

befrielsekampen. I april 2002 valdes den mycket populare och inflytelserike Xanana Gusmao med
overvaldigande majoritet (80 procent) tililandets forste president.

~UNICEE.kOsttimor- .,.... '" --- . - - - - - -- -- -- --
UNICEFfanns pa plats i Osttimor redan innan valdsutbrottet 1999. Darfor kunde man komma igang
med akut katastrofarbete direkt efter oroligheterna. I inledningsskedet fick UNICEFagna sig at att

ge manniskor mat och tak over huvudet, hjalpa flyktingar att komma tillbaka till sina byar, satta upp
tillfalliga skolor till barnen och hjalpa barn som traumatiserats av valdsamma handelser. Istort sett

alia manniskor, vuxna och barn, i Osttimor berordes pa nagot satt av de fruktansvarda ha'ndelserna
1999 och valdigt manga behovde hjalp efterat.

Nu har arbetet gatt in i en ny fas. Tillsammans med regeringen arbetar UNICEFmed manga olika

program - vaccinationer, utbildning, att skydda barn fran vald och utnyttjande, hiv/aids. Arbetet

fokuserar pa att bygga barns och ungas kapacitet, sa att de kan ta over och fortsatta att fora landet
framat.

Genom att vi skickar detta brev till dig direkt fran Osttimor; har vara kostnader kunnat ge arbetstillfiillen och intiikter
tilllandet Detta har stor betydelse i ett litet, nytt land som kiimpar for att bygga upp sin ekonom/:


