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Östtimorkommittén undertecknar brev
Östtimorkommittén undertecknade i maj ett brev från
East Timor and Indonesia Network (ETAN) riktat till
FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon med krav på
rättvisa för offren för våldet i Östtimor år 1999.
Frigivningen av milisledaren Eurico Guterres är slutet
på den rättsliga farsen i Indonesien: samtliga 18 som
åtalats för brott mot mänskligheten har frikänts. Rättsprocessen har av en expertkommission utsedd av FN
bedömts som “uppenbart inadekvat.” Exempelvis saknade åklagarna engagemang, utredningarna var bristfälliga och framläggningarna av bevis otillräckliga.
Generalsekreteraren uppmanas att agera för att stärka
rättsväsendet och de demokratiska institutionerna i Indonesien och Östtimor. Vidare kräver ETAN att han ska
verka för att sätta igång en rättsprocess som kan döma
de ansvariga för brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och andra allvarliga övergrepp som de indonesiska ockupationstrupperna begick.

domstol upprättas för Östtimor om inte Indonesien inom
rimlig tid själv förmår att åtala de skyldiga. Frigivningen av Eurico Guterres visar att Indonesien ej är
kapabelt att skipa rättvisa.

Internationell domstol
Därför uppmanas generalsekreteraren verka för att en
internationell ad hoc-domstol upprättas för att ställa de
mest skyldiga för övergreppen under ockupationen
1975-1999 inför rätta. Om det icke skulle vara möjligt,
gäller det att återupprätta brottsmålsprocessen i Östtimor under FN:s ledning. Indonesien, som nu är medlem i både FN:s säkerhetsråd och människorättskommission, måste utlämna dem som är åtalade i brottsmålen. I Östtimor är stödet för de rättsliga processerna
starkt - särskilt inom kyrkan, civilsamhället och organisationer för offren. Även grupper inom civilsamhället i
Indonesien är positivt inställda till rättsprocesserna. För
Östtimor är det på grund av motstånd från Indonesien
mycket svårt att driva rättvisekraven. Därför måste
världssamfundet genom FN vara involverat i arbetet
med att ställa de ansvariga för brott mot internationella
kriminallagar, FN-stadgan och säkerhetsrådsresolutioner inför rätta.

Ingen rättvisa
ETAN berömmer generalsekreteraren för att han avvisar
sannings- och försoningskommissionen. Kommissionens kommande rapport får inte innebära slutet på arbetet för att skipa rättvisa. I likhet med rättsprocessen i
Indonesien är konsekvensen av kommissionens arbete
straffrihet. Den oberoende mottagnings-, sannings- och
försoningskommissionen och FN:s expertkommission
rekommenderar båda att en internationell ad hoc–
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Fotnot: Brevet, som har 128 undertecknare, kan på begäran
erhållas från undertecknad.
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