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Nr 78 - januari 2020 

Nyheter från Östtimor, 
Västpapua, Aceh och Indonesien 

President Lú Olo: Ekonomisk 
diversifiering mycket angelägen 

Timor måste bli kvitt sitt beroende av olja 
och gas genom utveckling av den privata 
sektorn, sade presidenten. 

Dili. 28 November 2019 (TATOLI) President Francisco 
Guterres Lú Olo sade att Östtimor har ett brådskande 
behov av att diversifiera sin ekonomi bort från olja och 
gas samt investera i lokalt jordbruk och lokal tillverk-
ning. 

I ett tal i regeringspalatset i Dili på Östtimors själv-
ständighetsdag sade president Lú Olo att landet inte kan 
förvänta sig att attrahera utländska investeringar förrän 
det visar hållbar utveckling. 

En ekonomi som är beroende av en enda produkt gör 
landet svagt och det kan förlora sin suveränitet. Således 
är det mycket angeläget att diversifiera vår ekonomi, att 
bli kvitt beroendet av olja och gas genom utveckling av 
den privata sektorn såsom jordbruk, tillverkning och 
turism, sade han. 

I en skarp bedömning av de pågående diskussioner-
na om förslaget till budget (OJE) för 2020 sade presi-
dent Lú Olo att regeringens utgifter fortsätter att kraftigt 
överstiga dess inkomster. 

Varje år blir [OJE] större och mer orealistisk därför 
att vi inte vill offra tid på en detaljerad diskussion om 
den fundamentala frågan om budgetbalans, sade han. 

Petroleumfonden, en fond på 17,55 miljarder USA-
dollar består till största delen av oljeintäkter, är ansvarig 
för omkring 90 procent av inkomsterna i OJE. Men 
regeringen har tagit ut mer från fonden - över den ‘Upp-
skattade hållbara intäkten’ - varje år de senaste fem 
åren. NGO:n La’o Hamutuk har uppskattat att, med 
nuvarande utgiftstakt, fonden kommer att vara tömd så 
snart som 2023 om inte ytterligare intäkter kommer till. 

Frågan om beroende av resurser är ett bekymmer för 
många intressenter i Östtimor. I sitt Country 
Partnership Framework for Timor-Leste 2020-2024, 
publicerat den här veckan, varnar Världsbanken för att 
Timor inte kan förlita sig på offentliga utgifter på 
infrastrukturprojektet för att upprätthålla ekonomisk 
tillväxt. 

Modellen med tillväxt driven av den offentliga 
sektorn har kommit till vägs ände, står det i rapporten. 

Ekonomisk diversifiering kräver, med tanke på stora 
petroleumintäkter, strikta gränser för inhemsk 
absorption av sådana intäkter för att dämpa effekter av 
Holländska sjukan och tillåta investeringar att strömma 
in i sektorn för handelsvaror. 

Fortsättning på sida 3 

Östtimors ekonomi 
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Redaktören har ordet  
Årets första nummer av Merdeka ÖsttimorInformation innehåller endast 
tre artiklar, varav en vardera om Östtimor och Västpapua. Det har som 
vanligt varit tyst i svenska medier om den indonesiska övärlden, något 
som kanske kan tolkas som att litet dramatiskt har hänt.  

Den första artikeln om Östtimors ekonomi handlar om en för landet 
mycket viktig fråga: behovet att diversifiera bort sin ekonomi från olja 
och naturgas. Det gäller enligt president Francisco Guterres Lú Olo att 
investera i lokalt jordbruk och lokal tillverkning. Han sade i november att 
budgetens utgifter förväntades kraftiga överstiga dess intäkter. Ändå 
godkände den 18 december ministerrådet det nedbantade budgetförslaget. 
Frågan om att diversifiera ekonomin är inte ny och det finns anledning att 
återkomma till huruvida Östtimor är på rätt spår i detta avseende. 

Artikeln om Västpapua handlar om protester i Surabaya på 
Indonesiens självständighetsdag den 17 augusti mot rasism och krav på en 
ny folkomröstning för området. Den som hölls 1969 var regisserad för att 
den skulle uttrycka stöd för en integration i Indonesien. Protesterna 
krossades, vilket ledde till demonstrationer i Västpapua mot övergreppen. 
Många dödsoffer krävdes och ännu fler sårades. Flera  omständigheter 
kring protesterna är ouppklarade.  

Sist ska sägas att Östtimorkommittén visade en film om 20-årsdagen 
av folkomröstningen om områdets status den 15 januari. Kommittén 
håller sitt årsmöte tisdagen den 17 mars på Wiboms väg 10 i Solna. 
Inbjudan kommer skickas ut. Välkomna! 

Gabriel Jonsson 

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga 
bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i http://
www.globalarkivet.se. 
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Fortsättning från sidan 1 

Holländska sjukan refererar till en nedgång i 
efterfrågan i den allmänna ekonomin såsom lokal till-
verkning, vilket kan inträffa i länder med stora natur-
resurser. 

President Lú Olo sade att han inte vill se friheter 
vunna under 20 års självständighet slösas bort. 

Vi känner att det är enkelt att ta medel från olje- och 
gasfonden för att täcka alla de offentliga utgifter, som 
brukade komma från hårt arbete, disciplin, offer och 
intelligens. Allt värden som vi lärde oss under vår kamp 
för nationell befrielse, men som vi idag tycks lämna 
helt, sade han. 

Han sade att ett hållbart Östtimor måste investera i 
sina medborgares hälsa och livskvalitet. 

Friska människor, god utbildning [behövs] för att vi 
ska ha ett samhälle som lever med goda tjänster och 
framsteg enligt vår konstitution, sade han. 

Rektorn för National university of 
Peace (UNPAZ): Nyckeln till hållbar 
tillväxt är främjande av den privata 

sektorn 

Rektor Amarals kritik kommer när 
president Guterres manar till brådskande 
diversifiering för att minska beroendet av 
olja och gas. 

Dili 29 november 2019 (TATOLI) Rektorn för ett av 
Östtimors största universitet har slagit en rallarsving 
mot prioriteringarna av utgifterna i den kommande 
statsbudgeten (OJE) och sagt att den misslyckas med att 
investera ordentligt i den privata sektorn. 

I ett tal efter examinationen av fler än 1.000 studen-
ter vid National University of Peace sade rektor Adol-
mando Soares Amaral att OJE borde fokusera mera på 
utveckling av jordbruk och turism. 

I Östtimor investerar den privata sektorn inte; de 
investeringar som driver den ekonomiska tillväxten 
kommer från den statliga budgeten … [så om] budgeten 
är liten, kommer tillväxten inte att öka, sade han. 

Jordbruk ger livsuppehälle till uppskattningsvis 80 
procent av befolkningen enligt den senaste folkräk-
ningen. Men Amaral har ifrågasatt effektiviteten i 
regeringens subventioner, så som de som ges till korn-
odlare, med argumentet att de har skapat beroende i 
många samhällen. 

Ledaren för den ideella organistionen Luta Hamutuk 
(Kämpa tillsammans) José Alves da Costa sade att mer 
forskning om hur man ska stödja Timors bönder behövs. 

Vi vill inte investera i jordbrukssektorn bara för att 
skapa en mängd produkter som bara konsumeras [i 
landet] utan att exporteras och således utan påverkan på 
den ekonomiska tillväxten, sade Costa. 

Han sade att Östtimors ekonomi inte kommer att 
vara hållbar utan att ytterligare betydelse ges produktiva 
sektorer så som jordbruk och tillverkning. Och han 
krävde att ett oberoende organ skapas för att hantera 
prioriteringar för ekonomisk diversifiering. 

Rektor Amaral håller med presidenten om att det är 
mycket angeläget att diversifiera ekonomin för att bli av 
med beroendet av olja och gas genom utveckling av den 
privata sektorn så som jordbruk, tillverkning och turism. 

Vi behöver prioritera alla våra turistattraktioner för 
att få tillbaka [sektorns] intäkter, sade han. 

Regering och parlament börjar 
debattera budgeten för 2020 

Debatten i Östtimors parlament om budgeten för 2020 
började den 2 december 2019 och väntas fortsätta till 
den 5 december. 

Budgetförslaget bygger på fem principer 

 fiskal hållbarhet på mellanlång och lång sikt 

 överensstämmelse med nationella prioriteringar 

 möjligheterna att genomföra budgeten 

 den lokala ekonomins förmåga att absorbera 

 budgetkvalitet 

och omfattar offentliga utgifter på uppskattningsvis 
1,95 miljarder US-dollar. 

De tre prioriterade aktivitetsområden som godkänts 
av ministerrådet är 

 utveckling av socialt kapital med fokus på under-
visning och utbildning 

 hälsovård och utbyggnad av dricksvatten och 
grundläggande avloppsinfrastruktur 

 ekonomisk utveckling med fokus på att upp-
muntra investeringar i den privata sektorn, 
skapandet av arbetstillfällen, ekonomisk diver-
sifiering och utveckling av jordbrukssektorn; och 
utökade förbindelser genom utveckling av ham-
nar, flygplatser, landsbygds- och stadsvägar och 
utveckling av logistikmöjligheter genom skapan-
det infrasturktur för behandling och lagring och 
förbättring av transporter till sjöss, lands och i 
luften. 

I sitt öppningstal sade premiärministern att ”Stats-
budgeten är det huvudsakliga medlet för att genomföra 
åtgärder och offentlig politik som kommer att föreskriva 
nästa års governance och som avser att fortsätta 
processen att bygga ett medelinkomstland i enlighet 
med den strategiska utvecklingsplanen för 2011-2030. 
Jag förväntar mig att alla parlamentsledamöter kommer 
att konstruktivt bidra i denna budgetprocess, som säkert 
kommer att ha närvaro, deltagande och aktivt bidra-
gande av de olika medlemmarna av regeringen”. 

Den här debatten om 2020 års budget fortsatte med 
diskussioner och omröstning om helheten mellan den 
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2:a och 4:e december 2019. Detaljdiskussionerna och 
omröstningarna samt den avslutande allmänna om-
röstningen skedde den 18:e. 

Budgetförslaget godkänt 
Den 18 december godkände ministerrådet det förslag 
som den ställföreträdande finansministern Sara Lobo 
Brites presenterade. Budgeten omfattar utgifter på 
omkring 1.668 miljoner US-dollar och finansieras delvis 
med intäkter från den särskilda ekonomiska zonen Oe-
cusse (RAEOA/ZEEMS), EU-bidrag och lån. Det var 
detta budgetförslag som parlamentet godkände samma 
dag. 

Det godkända budgetförslaget är minskat med 300 
miljoner dollar jämfört med regeringens första förslag 
efter kritik i parlamentsdebatten. La'o Hamutuk 
karaktäriserade det ursprungliga förslaget som att det 
hotade oljefondens hållbarhet. De områden som skurits 
ner i budgeten är varor och tjänster, bland annat utrikes 
resor och reservfonder. Statssekreteraren för civilt 
skydd (Civil Protection - SEPS), Alexandrinho Xavier 
de Araújo, sade till reportrar att hans departement har 
fått en minskning med 3,6 miljoner av de ursprungliga 
15 miljonerna US-dollar. 

Departementets planerade program omfattar bland 
annat upprättandet av ett kontor på gränsen till 

Indonesien, renovering av SEPS nergångna kontor i fyra 
distrikt och byggandet av nya stationer för brandkåren i 
Ermera och Manatuto. 

Men budgeten har skurits ner, så vi måste tänka om. 
Jag talade med premiärministern [och föreslog] att, om 
vi har några medel, kan renovera byggnaderna i dålig 
kondition samt bygga brandstationerna, sade 
statssekreterare de Araújo. 

Tommy Pollák 

Källor: TATOLI, November 29, 2019, http://
www.tatoli.tl/en/2019/11/29/economic-
diversification-very-urgent-president-lu-olo/ 

Antónia Gusmão/TATOLI, December 2, 2019, 
http://www.tatoli.tl/en/2019/12/02/boosting-
the-private-sector-key-to-sustainable-growth-
unpaz-rector/ 

Pressmeddelande från Östtimors regering 
2019-12-02 

Pressmeddelande från Östtimors regering 
2019-12-19 

Cipriano Colo/TATOLI, December 19, 2019 
http://www.tatoli.tl/en/2019/12/19/council-of-
ministers-slashes-300m-in-revised-2020-
budget/ 

Årsmöte 17 mars 
Östtimorkommittén kommer att hålla sitt årsmöte den 
17 mars kl 19 i Solna på Wiboms väg 10. 

Någon programpunkt utöver sedvanliga årsmötes-
förhandlingar är ännu inte klar. 

Kommitténs årsmöten är öppna för alla intresserade. 
En särskild inbjudan kommer att skickas ut till 
kommitténs medlemmar och andra vi har kontakt med. 

Medlemsmötet 15 januari 
Vid ett medlemsmöte den 15 januari visade vi en 

dokumentär från Östtimor som gjorts till 20-årsdagen av 
folkomröstningen om självständighet den 30 augusti 
2019. Dokumentären handlar om förspelet till folk-
omröstningen, tiden för den och efter fram till 
ankomsten av INTERFET (United Nations International 
Force in East Timor), den militära styrka som stoppade 
den indonesiska militärens och proindonesiska milisens 
bärsärkagång. Dokumentären är gjord av Max Stahl som 
gjorde filmen från Santa Cruz-massakern. 

Filmen är en nyttig påminnelse om det våld som 
härskade i Östtimor under den indonesiska ocku-
pationen och drabbade landet under och efter folk-
omröstningen. 

Östtimorkommittén 

Västpapua ligger mellan breddgrad 2 i norr och 9 i 
söder. Längdgraderna är 130 i väster och 141 i öster. 

Yta - 421.981 km2, jämför med Sveriges 449.960 km2 

Högsta berg - Puncak Jaya 5.033 m ö h (evigt snötäckt) 
Klimat - 1.800 till 3.000 mm nederbörd/år, 19° till 28°C 
Befolkning - 2.366.000 (år 2003) 
Huvudstad - Jayapura var Västpapuas provinshuvud-

stad, när Västpapua var en enda provins, och har 
ungefär 250.000 invånare 
Språk - officiellt språk bahasa indonesia, det finns över 
300 papuanska dialekter 
Näringsliv - i inlandet ligger världens största guldgruva 
och den tredje största koppargruvan. 

Tommy Pollák 

Västpapua - kortfakta 
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Den 17 augusti 1945 proklamerade Sukarno och Hatta 
Indonesiens självständighet. Flaggan, som användes vid 
proklamationen, hade röd och vit färg liknande 
Monacos flagga. Sedan dess har den röda och vita 
flaggan förblivit den indonesiska statens flagga. Det 
sägs att idén till flaggan hämtats från kungadömet 
Majapahits vimpel. Majapahit existerade på Java för 
många hundra år sedan. Den 17 augusti brukar också 
kallas för självständighetsdagen. På den dagen hissar 
man upp flaggan framför hus och byggnader. 

I år är det den 74:e självständighetsdagen. I hamn-
staden Surabaya, som ligger på östra delen av Java, 
finns studenthem som bebos av västpapuanska studen-
ter. Den 17 augusti 2019 var ingen rödvit flagga upp-
hissad. Enligt studenterna som bor i huset fanns det inte 
pengar för att köpa en flagga. Utan studenternas vetskap 
hade någon placerat flaggan utanför studenthemmets 
staket. Av någon anledning var flaggstången bruten och 
flaggan hamna-
de i takrännan. 

O m r å d e t s 
invånare ankla-
gar studenterna 
för att avsiktligt 
ha gjort det och 
uppfattar det 
som förnedran-
de mot Indone-
siens stat liksom 
dess medborga-
re. De demon-
strerade mot 
studenterna. De-
monstranterna 
ropade ”mo-
nyet” (apa) till 
studenterna och 
var mycket hot-
fulla. Studenter-
na barrikade-
rade sig i huset. 
Polis tillkallades 
och de sköt tår-gasgranater mot studenter som fanns i 
huset. Efter ett tag gav studenterna upp och 43 studenter 
transporte-rades bort för att förhöras. Efter några timmar 
skickades de tillbaka till studenthemmet. Vad som 
hände efteråt finns det ingen information om. På grund 
av den osäkra situationen lämnade papuanska studenter 
Java, det sägs att 2.300 studenter har åkt tillbaka till 
Papua. 

Incidenten i Surabaya började då ett hundratal 
papuanska studenter demonstrerade mot rasism framför 
presidentpalatset i Jakarta. Deltagarna hade med sig 
flaggan Bintang Kejora (Morgonstjärnan) som är för-
bjuden i Indonesien. Deltagarna ropade ”Papua Mer-
deka, Merdeka, referendum, referendum!” (Frihet för 
Papua, frihet. Folkmoröstning, folkomröstning!). I 

samband med detta blev några demonstranter om-
händertagna av poliser. Om arresterade studenter 
anklagas för ”makar”, som betyder störande verksamhet 
mot staten, kan de i så fall få upp till 20 år i fängelse. 

I solidaritet med det papuanska folkets kamp för 
frihet och mot den indonesiska rasismen demonstrerade 
ett hundratal acheneser (Aceh Sumatra National 
Liberation Front), sydmolucker (Republik Maluku 
Selatan) och papuaner framför den indonesiska ambas-
saden i Haag, i Holland. De fördömde starkt rasismen 
och alla former av diskriminering mot papuaner och 
andra minoriteter i Indonesien. Grupperna vill att en 
folkomröstning ska hållas och att Papua ska bli själv-
ständigt. 

Kravet på en folkomröstning, som västpapuaner 
framför på offentliga möten och demonstrationer, är 
baserat på överenskommelsen som undertecknades 

mellan den nederländska regeringen och Indonesien i 
New York den 15 augusti 1962. Den säger att det ska 
hållas en folkomröstning för att det västpapuanska 
folket ska bestämma sig om de vill bli en självständig 
nation eller ingå i Indonesien. Överenskommelsen 
översågs av FN. I sambandet med avtalet skapades 
United Nation Temporary Executive Authority 
(UNTEA) som var FN:s fredsbevarande styrka och 
administration i Västpapua. 

Istället för att fullfölja avtalet arrangerade 
Indonesien det så kallade Penetuan Pendapat Rakyat 
(PEPERA – folks opinions bestämmelse), 14 juli – 2 
augusti 1969, i vilket Indonesien samlade 1025 
västpapuaner på Hollandias (nu heter staden Jayapura) 
flygplats. De samlades till ett möte som kallas 

Mot rasismen - krav på folkomröstning 

Demonstration i Haag, Nederländerna, den 6 september 2019 
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”musyawarah” (konsultation), men i verkligheten var 
det ett indoktrineringsmöte. På mötet underströks att 
framtiden är lysande om Västpapua blir integrerat i 
Indonesien. 

Efteråt kom massmedia ut med stora rubriker: Irian 
Barat (Västpapua) har kommit tillbaka till Ibu Pertiwis 
omfamning (moder Pertiwi = Indonesien). Indonesien 
ignorerade New York-överenskommelsen. 

Angående ovan nämnda möte skrev tidningen Time 
(New York) den 22 augusti 1969 bland annat : .. ”The 
Indonesians imported their village tradition of 
musjawarah meaning roughly consultation leading 
consensious. For this purpose they chose 1025 people’s 
representatives who allegedly spoke for all Papuans. 
The Indonesian army warned that it would not be gentle 
with dissidents. Many of us didn't agree to Indonesian 
control, but we were afraid,” one of the delegates told 
Time correspondent David Greenway who visited West 
Irian last week.” 

I  specialutgåvan av 
Indonesiens veckotidning 
Tempo (12-20 oktober 2013) 
skrevs att företrädarna för 
papuaner som var närvarande 
vid Pepera var de som ofta 
fick hjälp. General Ali 
Moertopo fick i uppdrag att 
säkerställa att deltagarna var 
för en integration. General Ali 
Murtopo var både politiker 
och hade olika höga 
befattningar inom armén 
under diktatorn Suhartos 
regeringstid. 

Nyheter om den rasistiska 
incidenten i Surabaya och 
demonstrationen i Jakarta 
spred sig snabbt till folket i 
Västpapua. I hela landet, 
särskilt i städerna, uttryckte 
folk sin ilska mot rasismen de utsattes för av sina 
landsmän i Indonesien. De i vissa fall mycket 
våldsamma demonstrationerna ledde till dödsoffer. Både 
transmigranter och papuaner drabbades. 

I provinsen Papuas huvudstad, Jayapura, demon-
strerade tusentals människor mot rasismen som studen-
terna erfor i Surabaya och andra områden i Indonesien - 
särskilt på Java. Många kontorsbyggnader, kiosker och 
bilar brändes och förstördes. Fyra personer dödades. 

I provinsen Papua Barats huvudstad Manokwari var 
det också en mycket våldsam protest. Många bygg-
nader, kiosker och hus brändes, inklusive provinsens 
parlamentsbyggnad. För en bildkavalkad från protesten 
k l i c ka  på  h t t p s : / / ww w. go o g le . se / sea r c h?
sxsrf=ACYBGNS5FGTIqWliWAETXjegMMKs0_gy5
Q:1576835321801&q=korban+jiwa+kekerasan+di+man
okwari&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKE
w i g q u a p -

cPmAhUL0aYKHd9XCrYQ7Al6BAgGECQ&biw=136
6&bih=695 

I staden Sorong, som ligger längst västerut i 
provinsen Papua Barat, demonstrerade också människor 
mot rasismen mot papuanska studenter och vanliga 
papuaner. Stadens flygplats är en av de byggnader som 
förstördes under demonstration. Tre australiensare 
arresterades, de anklagades för att ha haft samröre med 
demonstrerande papuaner och deporterades till sitt hem-
land. 

Staden Wamena ligger i den centrala delen av 
Papua. 

Demonstrationen blev våldsam. Många byggnader, 
inklusive regeringens kontorsbyggnader, kiosker och 
invånarnas hus brändes ner. Enligt en polisrapport som 
citeras av tidningarna miste 28 personer sina liv och 77 
sårades. I den här konflikten har många transmigranter 

(folk som frivilligt flyttar till Papua eller organiserats av 
den indonesiska regeringen) fallit offer. Enligt tidningen 
Kompas den 24 september har ungefär 5.000 blivit 
flyktingar. En del av transmigranterna lämnar Papua och 
åker tillbaka till sina ursprungstrakter. Regeringen i 
Jakarta ordnar transporter, både civila transporter och 
militära. Men majoriteten vill stanna kvar. 

För att lösa konflikten skickade Indonesiens regering 
6.000 soldater och poliser till Papua. Både befälhavaren 
för militären och polisen har tillfälligt varit i Papua för 
att följa utvecklingen på plats. Och president Jokowi 
bjöd till sitt palats i Jakarta in 60 personer från de som 
kallas Papuas stamfolksledare för konsultation. 
Resultatet av konsultationen är okänt för allmänheten. 

I tidningen Suara Islam publicerades den 14 oktober 
2019 en artikel skriven av Pigai, som är en mångårig 
människorättsaktivist. Rubriken är Mengapa orang 
Papua marah kpada pendatang? (”Varför är papuaner 
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arga på transmigranter?”). 

I hans artikel sägs bland annat: ” … under 58 år har 
hundratusentals papuaner slaktats baserat på ett 
rasistiskt hat mot det svarta krulliga håret. Ord som 
innehåller verbalt våld som ”apor” och ”gorilla” har 
länge använts mot papuaner. Förövarna är inte bara 
civila utan även statliga tjänstemän både i och utanför 
Papua. Fler och fler nykomlingar uppför sig rasistiskt 
och belönas med det papuanska folkets segregerade 
inställning som ett uttryck för skada. Ännu mer ironiskt 
är att säkerhetsapparaten, TNI (Indonesiens militär) och 
polis gör migranter till partner, informanter och till och 
med milisstyrkor. Medvetet eller inte har tjänstemän lett 
oskyldiga civila som försöker skaffa sin förmögenhet i 
Papua som milisgrupper. Det har utlöst det akuta hatet 
hos folket i Papua mot transmigranter, varför är Papuas 
folk idag misshandlare, förlöjliga, föraktade? Varför 
inte vara arg på statsapparaten, som leder transmigran-
terna i det civila samhället att använda eld i Papua, som 
verkligen är ett konfliktområde? 

När papuaner protesterar i stadscentrum, spanar 
tjänstemän ofta på papuaner genom kiosker och hus. 
Transmigranter skjuter kulor från sådana platser mot 

papuaner. För många papuaner har dött på grund av 
detta mönster. Fler och fler transmigranter uppför sig 
rasistiskt och belönas med det papuanska folkets 
segregerande inställning som ett uttryck för skada. 

Ännu mer ironiskt är att intelligensapparaten, TNI 
och poliser gör transmigranter till partners, informanter 
och till och med milisstyrkor. Medvetet eller inte har 
tjänstemän lett oskyldiga civila som försöker hitta sina 
förmögenheter i Papua som milisgrupper. 

En av de två personer som anklagas för att ge bidrag 
till de stora demonstrationerna är Benny Wenda. Benny 
Wenda är motståndsledare för Västpapuas kamp mot 
Indonesiens ockupation. Han bor i England. 

Den andra är Veronica Koman, en ung människo-
rättsadvokat som många gånger försvarat papuaner i 
rättegångar. Hon anklagas för att sprida falsk informa-
tion om situationen i Västpapua. Det sägs att polis har 
begärt att Interpol ska arrestera henne. Hennes pass har 
ogiltigförklarats och hennes bankkonto i en indonesisk 
bank är blockerat av myndigheterna. Det sägs att Vero-
nica befinner sig i Australien. 

Hendrik Amahorseja 

Östtimor - kortfakta 

Östtimor är den östra halvan av ön Timor, den östligaste 
och största av de Små Sundaöarna (Bali, Lombok, 
Sumbawa, Flores med flera) norr om Australien. Öst-
timor omfattar också en enklav i den västra, indonesiska 
delen av Timor. Ytan är 14.870 km2, jämför med Skånes 
på 11.027 km2. Högsta berget är Tat Mai Lau 2.963 
m.ö.h. Klimatet är tropiskt kustklimat. Befolkningen är 
ungefär 1,2 miljoner, jämför med Skånes 1,15 miljoner. 
I landet finns ett 30-tal etniska grupper med över 14 ur-
sprungsspråk. Förvaltningsspråket är portugisiska, som 
bara talas av en mindre del av befolkningen, vars um-

gängesspråk är tetum. Bahasa indonesia talas också av 
många. 90 % är katoliker, 5 % muslimer, 3 % protes-
tanter. Landet är en republik med parlamentarism och 
ett parlament med 65 ledamöter. Huvudstaden heter 
Dili. Östtimor använder USA:s dollar som valuta. 
Naturtillgångar är olja och gas i Timorhavet söder om 
ön, guld, silver och mangan. Andra exportvaror är kaffe 
och kopra. Viktigaste handelspartner är Indonesien, 
Australien och USA. 

Tommy Pollák 


