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Januari 09 Soldater ur Forças Armadas de Libertação National de Timor-Leste/FALINTIL - Força de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) överlämnar en skriven petition till brigadgeneral Taur Matan Ruak och president Gusmão. Februari 17 Petitionärerna lämnar sina förläggningar. Mars 16 Avskedandet av 591 petitionärer tillkännages. Datumet för versktällande är den 1 mars 2006. 23 Presidenten håller ett tal med kritik av beslutet att avskeda soldaterna och hänvisar till frågan om "öst mot väst". April 18 Petitionärerna överlämnar ett brev till chefen för Políicia Nacional de Timor-Leste (PNTL) och en begäran om tillåtelse att hålla en fredlig demon-stration den 24 till 28 april. 24 Petitionärernas demonstration börjar framför regeringsbyggnaden. 
28 Våld bryter ut utanför regeringsbyggnaden på demonstrationens sista morgon. Två civila dödas, fyra personer skottskadas, två personer får andra allvarliga skador.  Mer våld förekommer på marknaden i Comoro. En civilperson dödas, åtta personer skottskadas, fyra personer får andra allvarliga skador.  I Raikotu/Taci Tolu förekommer våld inom F-

FDTL:s ansvarsområde. Två civilpersoner dödas, fem civila skottskadas.  F-FDTL sätts in för att hjälpa PNTL att återställa ordningen och kontrollera petitionärerna. 29 Beslutet att dra tillbaka F-FDTL fattas. Maj 01 F-FDTL:s militärpolis och PNTL börjar operera gemensamt. 03 Major Alfredo Reinado lämnar F-FDTL:s militärpolis och tar med sig andra officerare från militärpolisen, PNTL-poliser och vapen. 04 Tillbakadragandet av F-FDTL är avslutat. 08 Våldsutbrott i Gleno i vilket PNTL-poliser från öster attackeras. En polis dödas, en skadas allvarligt. Inrikesministern Rogerio Lobato beväpnar två grupper av civilister - grupperna Rai Los och Lima Lima - med vapen och ammunition, som tillhör PNTL:s gränskontrollenhet (Border Patrol Unit, UPF). 17- 19 Frente Revolucionária do Timor-Leste Inde-pendente (Revolutionary Front for an Independent East Timor) (FRETILIN) håller sin nationella partikongress i Dili. 21 Inrikesminister Lobato delar ut mer vapen från UPF till Rai Los-gruppen. 23 Soldater och poliser från F-FDTL och PNTL anfalls ur ett bakhåll av major Reinado och hans grupp. Fem personer dödas, 10 personer såras allvarligt. 24 Attack på F-FDTL-soldater i Taci Tolu/Tibar av Rai Los-gruppen, petitionärer och PNTL. Fem personer dödas, två såras allvarligt.  Attack på brigadgeneral Taur Matan Ruaks hus. En person dödas, två personer såras.  F-FDTL beväpnar civilpersoner, försvarminister Rodrigues är underrättad. 25 Inrikesminister Lobatos svärföräldrars hus bränns ner. Sex civilpersoner instängda i huset dör.  En beväpnad konfrontation mellan F-FDTL-soldater och PNTL-poliser runt PNTL:s högkvarter följs av att obeväpnade PNTL-poliser eskorterade under Förenta Nationernas skydd beskjuts. Nio personer dödas, 27 personer får allvarliga skottskador.  Eldstrid förekommer vid Mercado Lama. En civilperson dödas, två civila såras. 
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En talesman för petitionärerna (huvudsakligen från de västliga distrikten i Östtimor) håller tal vid demonstrationen i Dili den 27 april. Foto: Erik Reiffenstein 
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Juni 01 Inrikesminister Lobato och försvarsminister Rodrigues avgår. 25 Utrikesminister Ramos-Horta avgår. 26 Premiärminister Alkatiri avgår. Juli 10 José Ramos-Horta avlägger eden som premiärminister. 25 Major Alfredo Reinado, tidigare chef för militärpolisen, arresteras anklagad för mordförsök. 31 Undantagstillståndet förlängs. Augusti 20 I ett nytt våldsutbrott i Dili bränns 10-50 hus ned enligt olika uppgifter. 25 FN:s säkerhetsråd beslutar om det nya FN-uppdraget, United Nations Integrated Mission in Timor Leste (Förenta Nationernas integrerade uppdrag i Östtimor) - UNMIT. UNMIT:s mandat går till den 25 mars 2007 och omfattar högst 1.608 poliser och 34 militära förbindelseofficerare. 30 Major Reinado flyr tillsammans med 55 andra fångar ur Becora-fängelset i Dili. 

September 26 Premiärminister Ramos-Horta möter Gastão Salsinha, en av ledarna för petitionärerna. Oktober 02 FN:s oberoende specialkommission för utredning av Östtimor publicerar sin rapport om oroligheterna och våldet den 28 och 29 april samt 23, 24 och 25 maj och sammanhängande händelser. 22 Ett nytt våldsutbortt med strider mellan gäng i Dili kräver två nya dödsoffer. 26 Fortsatta gängstrider nära Dilis flygplats och flykinglägret där tvingar fram en kortare stängning av flygplatsen. 27 Trots att parlamentet röstat för en fredsbevarande FN-styrka, beslutar Östtimors regering att avvisa FN:s erbjudande och att behålla de australiska och nyzeeländska styrkorna. November 20 Läget i Östtimor har stabiliserats och de första 45 av 250 FN-volontärer som ska delta i förberedelserna för parlaments- och presidentvalen 2007 anländer till Östtimor. December 04 Två män dödade i nytt våldsutbrott i Dili. 06 FN:s generalsekreterare Kofi Annan utser Atul Khare från Indien till sin särskilde representant i Östtimor och chef för UNMIT. 18 FN:s budgetkommitté rekommenderar enhälligt generalförsamlingen att avsätta 170 miljoner dollar för UNMIT under dess mandattid 2006-08-25--2007-03-31. 21 Rebelledaren major Alfredo Reinado deltar i fredssamtal i Dili med befälhavaren för Östtimors försvar, Taur Matan-Ruak, och diskuterar säkerhetsläget i landet. Källa för tiden 01-01--07-10: Report of the United Na-tions Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste, Geneva, 2 October 2006 

Utländska fredsbevarande trupper har anlänt till Östtimor, här utanför regeringsbyggnaden i Dili den 31 maj. Foto: Erik Reiffenstein 
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