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Vatten till landsbygdens skolor 
på Östtimor 

Lärarförbundet i Stockholmsregionen utvecklar sitt 
arbete på Östtimor. Första  delen som gällde att utrusta 
Lärarnas hus är nu avklarad. Nu går vi in i fas två, och  
då gäller det att gräva brunnar hos fattiga skolor på 
landsbygden. Vatten saknas 

Under ett besök på primärskolan i Casait för två år 
sedan,  väcktes frågan om hjälp med vatten. Casait 
ligger i Liquisa-distriktet nära gränsen till Västtimor, 
där motståndarna till självständighet hade sitt starkaste 
fäste. Skolor brändes och slogs sönder, lärare och elever 
tvingades fly,  många misshandlades och mördades 
medan andra tvingades över gränsen till Västtimor. 

Då skolan åter öppnades fick lärarna leta upp 
eleverna i skogen, och locka dem tillbaka med att skolan 
nu var säker och att utbildning var nödvändig för dem. 

Nu arbetar rektor och lärare främst med att skapa 
arbetsro och att få eleverna trygga. Tyvärr är skolan 
utan både vatten och fungerande toaletter då detta 
förstördes eller stals av milisen. Just innan vårt besök 
hade skolan upplevt en mycket tragisk händelse då en 
flicka i första klass omkommit då hon blivit påkörd av 
en lastbil. Hon var på väg över gatan för att hämta lite 
dricksvatten, men såg inte lastbilen som kom. Detta 
berättade man för oss samtidigt som vi tittade på den 
ödelagda brunnen och toaletten. Vatten var det man 
önskade först av allt, så där kan man säga att själva idén 
med brunnar väcktes. Brunnar på landsbygden 

Projektets huvudidé är att gräva brunnar hos fattiga 
skolor på landsbygden. 

När brunnarna är klara och har säkrat skolans 
tillgång på vatten, ska ledningar kunna dras till en 
skolbyggnad för att ställa i ordning tvättställ och 
toaletter för elever och lärare. 

Det är meningen att varje distrikt på Östtimor ska få 
brunnar grävda. 

Arbetet ska om allt går enligt planerna, utföras av 
yrkesgymnasieelever under sakkunnig ledning av vuxna 
lärare/handledare från ETTU (East Timors Teachers’ 
Union). ETTU är en nybildad facklig lärarorganisation 
som funnits i ca tre år. Den har idag ungefär 800 
medlemmar och rekryterar för fullt. Den är medlem av 
Education International och har etablerat kontakt med 
flera olika länder.  Mycket arbete 

För  arbetets genomförande krävs att 
utbildningsdepartementet i Östtimor ger sitt fulla stöd 
till projektet och bidrar med stöd på olika sätt. 

För att allt skall klaffa krävs naturligtvis en 
projektgrupp där alla inblandade finns representerade. 
Samarbetsavtal skall skrivas o s v, o s v. 

Motorn i projektet är som förr den enskilde 
medlemmen ute i Lärarförbundets lokalavdelning. 

Själva navet för alla insamlingar är den 
internationellt ansvarige i respektive lokalavdelning, 
som skall försöka se till att 5 kronor samlas in per 
medlem och år. 

Nu hoppas vi bara att allt flyter på utan fördröjningar 
och att människor med energi och kompetens från de 
olika organisationerna ansluter sig för jobbet. 

Thomas Johansson, för Lärarförbundet 
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