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En eldstrid mellan östtimoresisk polis och “inkräktare” 
från Västtimor vid gränsen den 6 januari resulterade i 
tre dödsoffer. Dödsoffren uppgavs först vara f.d. pro-
indonesiska milismän. De ingick i en grupp på sju 
personer som hade försökt infiltrera distriktet Bobonaro 
längs gränsen när de upptäcktes. 

Indonesiens regering begärde omgående en 
gemensam utredning av händelsen, som enligt 
regeringens version hade ägt rum då fem personer 
fiskade i gränsfloden Malibaka. Polisen ville arrestera 
indoneserna som emellertid vägrade att gå med på detta. 
Indoneserna försökte beslagta polisernas vapen men de 
blev i stället ihjälskjutna. Kort efteråt meddelade 
Östtimors regering att det på grund av den pågående 
regnperioden var osannolikt att inkräktarna skulle ha 
fiskat. Anhöriga till de döda och de två personer som 
flydde uppgav dock några dagar senare att de 
ihjälskjutna hade fiskat. 

Protester och motreaktioner 
Tre dagar efter händelsen anklagade Indonesiens 
regering Östtimors polis för att ha brukat övervåld och 
begärde igen en gemensam utredning. En parlaments-
ledamot begärde en ursäkt. President Susilo Bambang 
Yudhoyono uttryckte önskemålet att utredningen skulle 
vara konstruktiv och inte emotionell för att inte skada 
försoningsprocessen mellan länderna. Omkring 1.500 
f.d. milismän brände samma dag i Atambua (i Väst-
timor) bilder av president Xanana Gusmão. Dagen 
efteråt lämnades två av de tre döda över till Indonesien. 
Det tredje offret skulle på släktingarnas begäran 
begravas i Östtimor. 

Östtimors utrikesminister José Ramos-Horta 
deklarerade tre dagar efter incidenten att offren var 
misstänkta milismän som hade tagit sig in illegalt och 
attackerat poliserna. Premiärminister Mari Alkatiri sade 
två dagar därefter att Indonesien bär det primära 
ansvaret, i och med att landets myndigheter inte 
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kontrollerade männens rörelser. Därför agerade 
poliserna i självförsvar mot de illegala inkräktarna: 
Alkatiri uppgav att de saknade resehandlingar. En 
rekonstruktion av händelsen som gjordes en vecka efter 
att den hade ägt rum bekräftade Östtimors version av 
händelseförloppet. I den gemensamma undersökningen 
av händelsen enades länderna i februari om att intrånget 
var illegalt, att östtimoresisk polis hade skjutit dem, att 
de sköts på Östtimors territorium och att fallet skulle 
behandlas av en domstol i Östtimor. Någon slutrapport 
förelåg dock ej. 

Testfall 
Forskaren Alexandra Retno Wulan vid Centre for 
Strategic and International Studies skrev i Jakarta Post 
den 14 januari att hanteringen av denna händelse utgör 
ett testfall för relationerna mellan Jakarta och Dili. 
Xanana Gusmão sade några dagar senare före sin avresa 
till New York att händelsen inte skulle skada 
relationerna. 

Gabriel Jonsson 
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