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Besök från Östtimor 

Alipio Simoes och Raul Fereira från projektet Info 
Timor besökte Sverige 20-25 maj för att deltaga i 
Stockholm Challenge Award, som är ett pris grundat för 
att stödja entreprenörsverksamhet på basis av infor-
mations- och kommunikationsteknologi. Under denna 
vecka samlades representanter för 145 projekt, som 
utvalts till finalister bland 6.000 anmälda projekt, från 
62 länder i Stockholm Sju förstapristagare erhöll 5.000 
euro vardera medan alla övriga fick ett diplom. Under 
veckan hölls seminarier och möjligheter gavs att knyta 
kontakter. Enligt Alipio och Raul var besöket en värde-
full erfarenhet. 

Alipio och Raul började 2005 studera datateknik på 
tekniska högskolan i Dili men blev tvungna att avbryta 
sina studier på grund av oroligheterna som bröt ut i 
april-maj 2006. De åkte då över till Australien för att 
studera i fem månader. Förslaget till att bilda Info Timor 
kom ursprungligen från den australiske aktivisten 
Andrew Mahar som sedan vände sig till delstaten 
Victorias premiärminister som drog i gång projektet. 
Projektet är ba-
serat i Baucau, 
Östtimors näst 
största stad. Info 
Timor har nu el-
va anstäl lda 
varav samtliga är 
från Östtimor. 
Tommy Pollák 
ställde välvilligt 
upp med boende 
och en del mål-
tider för Alipio 
Simoes och Raul 
Fereira under 
deras besök i 
S t o c k h o l m . 
Gabriel Jonsson 
och Ritva Jacobs-
son hjälpte också till med att 

ta hand om Alipio och Raul och visa dem en del av 
Stockholm. Möte med kommittén 
Alipio och Raul skulle ha kommit till Stockholm redan 
på söndagen den 18 maj, men blev försenade och kom 
först den 20 maj. Därför kunde de inte vara med på 
kommitténs vårmöte den 19 maj som planerat. De mis-
sade också Stockholm Challenge Awards inledning. 
Deras mycket långa flygresa gick från Dili till Darwin 
på Australiens nordkust och därifrån via Singapore och 
Amsterdam till Stockholm. Samma rutt gällde för åter-
resan, som också blev fördröjd. På Arlanda visade det 
sig att återresan av misstag bokats till den 24 juni i 
stället för den 24 maj. Därför kom de inte iväg förrän 
den 25. 

Kommittén fick naturligtvis ändå möjlighet att tala 
med Alipio och Raul om situationen i Östtimor. Alipio 
som är ogift bor hos släktingar. Raul är nygift och har 

ett nyfött barn. 
De hade båda 
blivit förvånade 
över attackerna 
mot president 
José Ramos-
Horta och pre-
m i ä r m i n i s t e r 
Xanana Gusmão. 
Men i Baucau är 
säkerheten näs-
tan lika dålig 
som i Dili med 
gängvåld och 
flera flyktinglä-
ger. 

Gabriel Jonsson 
och Tommy Pol-

lák 

Alipio Simoes Raul Fereira 

I främsta raden Alipio Simoes med finalisternas diplom 
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