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I februari 2005 fick Infoxchange Australia uppdraget att 
utvärdera Dilis teknologiska instituts infrastruktur för 
information och kommunikation. Uppdraget gavs av 
den australiska delstaten Victorias premiärminister 
Steve Bracks. Det genomfördes av en liten grupp som 
besökte Dili. 

Det visade sig, knappast överraskande, att infor-
mations- och kommunikationstekniken (IKT) är mycket 
dåligt utvecklad i Östtimor. Mycket materiel kan inte 
användas på grund av bristande kunskap i att underhålla 
den. Det är ett betydande hinder för Timors utveckling. 

Infoxchange föreslog ett projekt, Info Timor, för att 
förbättra läget. 

Först utverkade Infoxchange bidrag både från 
näringsliv och stat för att i Melbourne under sex må-
nader intensivutbilda sex timoreser. Utbildningen syfta-
de till att göra dem kapabla att driva en IKT-rörelse i 
Östtimor. 

IKT-rörelsen, Info Timor, är ett icke vinstgivande 
socialt företag med fyra huvudgrenar: 

• grön PC-renovering 

• support och underhåll av datorer 

• utbildnings- och resurscentrum 

• återvinningscentral för IKT-utrustning. 

Avsikten är att Info Timor så småningom ska bli 
självbärande, tills dess finansieras det av delstaten 
Victoria, regeringen i Östtimor och andra bidragsgivare. 

Info Timor kan komma att bli en modell för liknande 
företag i Östtimors övriga 12 distrikt. 

I Baucau finns Info Timor i en ganska stor två-
våningsbyggnad med en verkstad och en föreläsningssal 
på bottenvåningen och PC-arbetsplatser på övervå-
ningen. 

Från Australien har Info Timor fått en hel container 
full med skänkta datorer. Det är dessa som renoveras 
och laddas med gratisprogram byggda på öppen källkod, 
Linux-distributionen Ubuntu och kontorsprogrammen 
OpenOffice samt webb- och postläsarna Firefox och 
Thunderbird. 

Supporten ges huvudsakligen över telefon medan 
underhållet görs genom besök hos kunden. 

I utbildningscentrumet ges kurser i datorkunskap i 
samarbete med Dilis teknologiska institut. Centrumet 
har ett bibliotek och tillhandahåller internetåtkomst mot 
betalning. 

Återvinningscentralen kommer att samla in oan-
vändbar IKT-utrustning och ta hand om den på ett 
miljömässigt riktigt sätt. 

Du, som har tillgång till internet, kan själv titta på 
Info Timors webbplats. Den har adressen http://
www.technology.tl/index.shtml. 

I Östtimor är elförsörjningen även i de större orterna 
som Dili och Baucau mycket dålig med många avbrott. 
Ett fast telefonnät existerar knappast och mobiler har 
dålig täckning och höga kostnader. Internetåtkomsten 
sker normalt med små parabolantenner via satellit och är 
därför ganska långsam och dyr. 
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