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Östtimorkommittén utarbetade i september ett underlag för riksdagsmotionen “Ekonomisk och demokratisk utveckling i Östtimor” vilket sedan skickades till riksdagen för undertecknanden. Lotta Hedström, Ingegerd Saarinen och Gustav Fridolin från (mp) undertecknade motionen. Svag ekonomisk utveckling Motionens utgångspunkt är att de officiella strukturerna i Östtimor tre år efter självständigheten ännu är under uppbyggnad. Trots det stora bistånd landet har erhållit, syns knappast några tecken på ekonomisk utveckling - benämningen “Asiens fattigaste land” används ofta. En svag utveckling är på sikt kanske det största hotet mot landets stabilitet. Östtimor dras med gängse u-landsproblem och är starkt beroende av utländskt bistånd. FN-personal och utländska biståndsarbetare har sedan 1999 svarat för det mesta av köpkraften i landet, vilket lett till lägre tillväxt allt-eftersom den utländska närvaron minskat.  I stället för denna konstruerade ekonomi behöver en diversifierad och genuin ekonomi utvecklas. Olje- och naturgastillgångarna i Timor-havet är den viktigaste 
naturresursen men tillgångarna innebär både möjligheter och risker: det gäller att inte bli ensidigt beroende av dem. Utbildning är nyckeln till utveckling, varför den låga utbildningsnivån kan skapa problem även på lång sikt. Att främja civila sociala och demokratiska strukturer är mycket viktigt för att få i gång landets utveckling. Tre krav ställs på regeringen Mot denna bakgrund hemställer motionen “att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förstärkning av Sveriges utvecklingssamarbete med Östtimor med avseende på demokrati och ekonomi”, “...att Sverige skall agera för att skapa internationell uppslutning för en bärkraftig ekonomisk utveckling i Östtimor som undviker att upprepa klassiska ekonomiska felgrepp och uttjänta modeller” och ”...förstärkning av ökat svenskt utvecklingssamarbete inom den civila NGO-sektorn”.  Gabriel Jonsson Fotnot: Motionen finns på Östtimorkommitténs hemsida: http://www.algonet.se/~tpollak/OTK 
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