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Framsteg men krisen är olöst 
FN-chefen Ban Ki-moon bekräftade i september att 
Östtimor hade gjort framsteg sedan krisen 2006 och 
nämnde att de fredliga president- och parlamentsvalen i 
år utgör bevis. En vecka senare välkomnade säkerhets-
rådet i en resolution den nya regeringen i Östtimor. 
Resolutionen uttryckte även att alla dispyter måste lösas 
enbart med fredliga medel. 

I generalsekreterarens rapport för perioden 27 
januari-20 augusti framkommer att krisen ej är löst. I 
juli hade han uppmanat FN-tjänstemän - däribland 
chefen för FN-missionen 1999 Ian Martin - att inte 
tillmötesgå Indonesiens begäran att ställa upp i förhör 
inom den sannings- och försoningskommission som lan-
det upprättat tillsammans med Östtimor. Förklaringen är 
att kommissionen ger amnesti för folkmord, brott mot 
mänskligheten och krigsförbrytelser. 

Gabriel Jonsson 

Som tidigare rapporterats i Merdeka har FN - på gott 
och ont - spelat en betydelsefull roll i Östtimor även 
efter självständigheten 2002. På åttaårsdagen den 30 
augusti av 1999 års folkomröstning om Östtimors 
fortsatta status uttalade sig president José Ramos-Horta 
för fortsatt FN-närvaro fram till 2012 både i form av 
civil personal och poliser. FN-representanten Atul 
Khare (från Indien) sade några dagar senare att FN kan 
komma att stanna kvar i fem år efter att det nuvarande 
mandatet för United Nations Mission of Support in East 
Timor gått ut den 26 februari 2008. Förklaringen är att 
FN behövs för att omorganisera Östtimors säkerhets-
styrkor. Han förklarade att Östtimor är “en ömtålig 
stat”. 

Atul Khare förnekade i augusti anklagelser om att 
FN låg bakom våldet i Östtimor. Han fördömde även 
våldet som bröt ut efter att Xanana Gusmão hade 
utnämts till premiärminister. Som en följd av våldet 
skadades åtta personer och 70 arresterades. Dagarna 
innan anklagelserna om att FN låg bakom våldet hade 
en FN-konvoj attackerats av okända förövare. 
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