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Sida överlämnade den 2 februari i år ett förslag till 
strategi för utvecklingssamarbetet med Östtimor för 
perioden 2009-2011 som regeringen antog den 26 mars. 
Skriften Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet 
med Östtimor januari 2009-december 2011 (http://
w w w . r e g e r i n g e n . s e / c o n t e n t / 1 /

c6/01/15/68/8ceb915a.pdf) presenterar strategin. 

Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet 
”…är minskad fattigdom med fokus på stärkt fred och 
stabilitet och en ökad respekt för mänskliga rättigheter.” 
För att minimera risken för väpnad konflikt 
koncentreras utvecklingssamarbetet till demokrati och 
mänskliga rättigheter samt utbildning. ”Strategins 
processmål är ett stärkt nationellt ägarskap för de två 
samarbetsområdena med fokus på hållbar kapacitets-
utveckling.” Utvecklingssamarbetet ska årligen omfatta 
cirka 40 miljoner kronor. 

Som mål för demokrati och mänskliga rättigheter 
anges: 

a. ”Förbättrad tillgång till en väl fungerande 
rättssektor med särskilt fokus på kvinnor, barn 

och ungdomar” och 

b. ”Förbättrade möjligheter för fattiga människor 
till demokratiskt deltagande och insyn.” 

Målet för utbildningen är: ”Ökat antal barn och 
ungdomar, med särskilt fokus på flickor, fullföljer 
grundskoleutbildning av god kvalitet.” Utvecklings-
samarbetet ska kanaliseras genom multilaterala sam-
arbetspartners. 

Skriften innehåller även uppgifter om Östtimors 
ekonomiska utveckling efter självständigheten 2002, 
däribland att fattigdomen har ökat och att omkring halva 
befolkningen nu lever under den nationella 
fattigdomsgränsen på 0,88 dollar per dag. Den har också 
med uppgifter om utvecklingssamarbetet under åren 
2005-2009, varav en är att samtliga insatser bedöms ha 
varit väl förenliga med strategins prioriteringar och att 
ha varit av relevans för Östtimors utvecklingsbehov. 
Sverige hör till de tio största bilaterala givarna till Öst-
timor, även om vår totala andel av biståndet är liten. 
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