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Korruptionen i Östtimor är ett ämne som vi skrivit om 
ett flertal gånger de senaste åren. Och den behandlas 
också i parlamentet och den lokala pressen. Oppo-
sitionen ledd av Fretilin anklagar regeringsalliansen och 
den svarar med motanklagelser. Dock har det hittills 
inte resulterat i några åtal eller andra åtgärder. 

I en hittills opublicerad rapport rekommenderar Öst-
timors ombudsman för mänskliga rättigheter och rätts-
väsendet, Sebastiao Ximenes, att premiärminister Xana-
na Gusmão vidtar åtgärder både mot justititeminister 
Lucia Lobato och finansminister Emilia Pires. Orsaken 
är maktmissbruk. Justititeministern följde inte reglerna 
för offentlig upphandling, när hon beslutade att ge ett 
uppdrag för upprustning av Becora-fängelset till ett 
bolag i vilket en av direktörerna är släkt med henne, 
samt inköp av uniformer för fängelsevakterna. Finans-
ministern anklagas för att ha godkänt anställnings-

kontrakt för två av sina vänner, som falskligen angett att 
de haft akademiska kvalifikationer. 

Regeringens talesman Agio Pereira hävdar att rap-
porten är politiskt motiverad, dess anklagelser saknar 
grund och hänvisar till att ombudsmannen utsågs av 
Fretilin, när den innehade regeringsmakten före valet 
2007. 

Tidigare har ju premiärminister Xanana Gusmão 
kritiserats för att ha gett ett kontrakt för risimport till ett 
bolag, som till del ägdes av hans dotter. Nu har tid-
ningen The Dili Insider rapporterat att Gusmãos nevö 
Nilton Gusmao dos Santos fått ett nytt kontrakt på 
700.000 dollar för att bygga ett livsmedelslager i Tibar. 

President José Ramos-Horta har försvarat Gusmão, 
när det gäller risimporten. 

Tommy Pollák 
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