
Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte
 
Den 10 mars 2021 höll Östtimorkommittén digitalt årsmöte.  Deltagarna ställde sig  bakom
följande uttalande:                                           

Östtimor blev den 20 maj 2002 det nya seklets första 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, 2012 och 2017. Valdeltagandet var
högt och valen gick överlag fredligt till vid alla tillfällena. 

Att bygga upp ett nytt land är dock ingen enkel uppgift. Regeringskoalitionen kollapsade i
början av 2020 och parlamentet  röstade inte igenom statsbudgeten.  Vid samma tid  drogs
Östtimor in i den globala corona-pandemin som landet bedömdes sakna förutsättningar för att
hantera.  Regeringen  införde  därför  från  mars  till  juni  2020  strikta  restriktioner  på
förflyttningar,  folksamlingar  och gränspassager.  Trots den besvärliga politiska  situationen,
samarbetade partierna för att upprätta en särskild fond för att bemöta pandemin. Utgifterna för
hälso- och sjukvård steg med tio procent, mot normalt fem-sju procent. Trots vissa protester
från civilsamhället,  gick samarbetet med regeringen väl.  Gränskontrollerna består alltjämt,
men förflyttningar och folksamlingar är tillåtna. Oro finns för att covid-19 kan komma in via
Västtimor, en farhåga som redan har besannats. Masstestning längs gränsen inleddes den 16
februari i år. Gränserna mot omvärlden är stängda till den 3 mars.

I skrivande stund har Östtimor endast haft 142 registrerade smittade, varav 94 har klarat sig
medan 48 är under behandling. Östtimor är därmed ett av mycket få länder som inte har haft
några dödsoffer under pandemin. Ministerrådet godkände den 15 februari en nationell plan för
vaccinering, enligt vilken utsatta grupper kommer vaccineras först. 

Klart är att Östtimor är en liten,  sårbar stat, som i viss mån klarar sig bra på grund av ett
omfattande stöd från omvärlden, t.ex. Australien, Japan, USA och EU inte att förglömma. För
att Östtimor ska kunna fortsatt utvecklas och komma över svårigheterna pandemin orsakar är
det nödvändigt att stödet består. Därför vädjar vi alla och hemställer till Sveriges riksdag och
regering

- Att partier i EU-parlamentet inom EU verkar för fortsatt stöd till Östtimor i form av insatser
för bl.a. hälso- och sjukvård

- Att regeringen inom EU verkar för fortsatt stöd till Östtimor på samma områden.   
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