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Riksdagsledamot Kenneth Lantz (kd) reste i januari med riksdagens kulturutskott till Indonesien och Östtimor. Det var det första riksdagsutskottet som rest till Öst-timor. Delegationen blev väl mottagen i Dili och fick poliseskort på vägen till mötet med president Xanana Gusmão. Kenneth fick ett gott intryck av Xanana som uttryckte sin tacksamhet över Sveriges stöd till Öst-timor: besöket togs emot som ett stort erkännande av landet. Utländskt stöd behövs En fråga som diskuterades var hur förtroendet för regeringen skall byggas upp. Eftersom analfabetismen är hög och inte alla har tillgång till radio och TV spelar kyrkor och frivilligorganisationer en viktig roll som kommunikationscentra. Xanana underströk att Östtimor särskilt nu behöver utländskt stöd. Att 80 % av infra-strukturen förstördes efter 1999 års folkomröstning gör uppbyggnadsarbetet svårt. Ett annat problem är att 50 % av befolkningen är under 20 år - detta ställer ju krav på 

både utbildning och arbetstillfällen. Det finns en insikt om att utbildning är viktigt i Öst-timor, där det finns ett nationellt och 17 privata uni-versitet. Studenter som studerar i Indonesien, Europa och USA återvänder till Östtimor, eftersom de vill arbeta för landets utveckling.  Demokrati är viktigt Demokratifrågor anses vara viktiga. Det finns 17 politiska partier, vilket Xanana anser vara för många. 12 partier är representerade bland parlamentets 88 leda-möter. Arbetet i parlamentet präglas av att partierna söker uppnå konsensus. Det finns sju permanenta utskott med ansvar för bland annat kulturfrågor, mänskliga rättigheter och ekonomisk politik. Den allra viktigaste uppgiften nu är att skapa en lagtext. Delegationen betonade behovet av en oberoende press för att demokratin skall fungera. Kvinno-representation diskuterades. Östtimoreserna tog till sig 
Riksdagsbesök i Indonesien och 

Östtimor 

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. 



Merdeka & ÖsttimorInformation nr 29— 2006  

12 

synpunkterna även på detta område. Korruption togs också upp. Kenneth framhöll att en granskande makt behövs i form av ett konstitutionsutskott. En annan fråga som restes var familjeplanering: landets höga befolkningstillväxt - kvinnorna föder i genomsnitt åtta barn - kan skapa problem på sikt. Intrycken från ett skolbesök var goda - det var god ordning. Ett problem är emellertid att många barn hade långt till skolan. Därför finns det planer på att inleda frukostservering i skolorna. Intrycket av fattigdom var påtagligt. Kenneth menar dock att det finns hopp och att Östtimor kan bli ett framgångsrikt land. 
Frågor Besöket i Indonesien och Östtimor kom till på Kultur-utskottets initiativ. Det framhölls att det är betydelsefullt att Östtimor inte glöms bort i Sverige, där medierna i hög grad styr den politiska debatten. Kenneth menar att riksdagsledamöters skildringar av sina erfarenheter från Östtimor i riksdagsdebatter kan motverka detta förhål-lande. Sveriges stöd till Östtimor går huvudsakligen via FN. Gabriel Jonsson 


