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Gränsdragningssamtal Australien-
Östtimor 

Australien och Östtimor höll den tredje samtals-
omgången om gränsdragningen i Timorhavet i Canberra 
7-9 mars. Frågans lösning är avgörande för hur 
intäkterna från olje- och naturgastillgångarna upp-
skattade till 30-41 miljarder US-dollar skall fördelas. 
Östtimors ekonomiska framtid är starkt avhängig 
utgången. Hittills har Australien tjänat betydligt mer 
pengar på utvinningen i omstridda områden än vad man 
har gett Östtimor i bistånd. I enlighet med ett avtal som 
länderna undertecknade på självständighetsdagen den 
20 maj 2002 har dock Östtimor erhållit 90% av 
inkomsterna från fält inom Joint Petroleum 
Development Area. Motsatta ståndpunkter  

Östtimor utgår från den internationellt vedertagna 
mittlinjeprincipen medan Australien vill att de gränser 
man kom överens med Indonesien om 1972 och 1989 
skall gälla. På vissa ställen ligger den gränsen bara 150 
km från Östtimor - Timorhavet är 600 km brett - till 

följd av att Australien anför kontinentalsockeln som 
norm. För Östtimor är ett problem att Australien drog 
sig ur den internationella domstolen i mars 2002, vilket 
gör att det inte finns något juridiskt organ att vända sig 
till. 

Inga samtal hölls förrän i april 2004. Inför samtalen i 
mars hade 17 amerikanska kongressledamöter under-
tecknat ett brev riktat till Australiens premiärminister 
John Howard med krav på en rättvis och permanent 
gränsdragning. Aktivister i Australien framförde till 
landets regering att de flesta australier motsätter sig dess 
ståndpunkt i frågan och i stället vill att den skall lösas i 
enlighet med internationell lag, vilket skulle ge Östtimor 
merparten av intäkterna. Man menade att en sådan 
lösning skulle ge Östtimor inkomster som behövs för 
landets utveckling. Samtalen avslutades med en 
överenskommelse om att mötas snart igen. 

Gabriel Jonsson 
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