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Henri Myrttinen, som doktorerar på en avhandling om 
maskulinitet och våld i Östtimor som han regelbundet 
besökt sedan 1999, publicerade 2007 skriften Up in 
Smoke: Impoverishment and Instability in Post-
Independence Timor Leste (26 sidor). Skriften är 
utgiven vid Service Centre for Development Co-
operation som stöds av finska UD. Den innehåller först 
kortfattade uppgifter om Östtimor och landets historia 
varefter den går igenom den politiska krisen 2006, 
socio-ekonomiska förhållanden, säkerhetsfrågor, kultu-
rella förhållanden samt det utländska biståndet. Det 
finns även en förkortningslista och litteraturlista med 
publikationer huvudsakligen utgivna 2005-2007. 

Perioden efter 1999 års folkomröstning får betydligt 
mer utrymme än historien och den indonesiska ocku-
pationstiden 1975-1999. Utmärkt är att en kronologi 
över viktiga händelser 2006-2007 finns med. De vikti-
gaste politikerna presenteras. Civilsamhällets roll be-
skrivs. Under “socio-ekonomiska fakturer” beskrivs 

oljans betydelse, livsmedelsproblemen, handels- och 
biståndsfrågor samt Kubas och Kinas roll som viktiga 
allierade. Kuba gör insatser när det gäller hälsovård och 
utbildning medan Kina bygger upp en ny byggnad för 
UD i Dili. 

Genomgången av säkerhetsfrågor belyser orsakerna 
till krisen 2006, gängvåldet och tillgången till vapen. 
Avsnittet om kultur nämner motsättningarna mellan 
människor från de västra och östra delarna av Östtimor. 
I avsnittet om det utländska biståndet framkommer det 
att rivalitet föreligger mellan Australien och Portugal, 
eftersom båda vill utöka sitt inflytande över Östtimor. 
Sammanfattningsvis är denna lättlästa skrift läsvärd 
genom att den innehåller uppgifter om många komplexa 
frågor på kort utrymme. 

Gabriel Jonsson 

Fotnot: Skriften kan på begäran erhållas elektroniskt från 
undertecknad. 
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