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Svält i Västtimor
Ett sexårigt barn i en tidigare östtimoresisk familj dog i
fredags i byn Oebelo, underdistriktet Central Kupang,
distriktet Kupang, provinsen Västtimor, på grund av undernäring. "Vi försökte att bota henne hemma i nästan
tre år. Vi hade inte råd att ta henne till hälsovårdscentralen, därför att vi inte hade några pengar", sade
Agustino Monteiro, hennes far, efter begravningen i
söndags. Barnet är det sjätte i tidigare östtimoresiska
flyktingfamiljer som dör på grund av undernäring i byn
Oebelo sedan förra året.

människornas livsföring. Den måste också handla om
hur människorna kan minska riskerna och öka säkerheten i jordbruksarbetet."

Upplopp
De flesta inflyttade östtimoreser kom 1999 efter folkomröstningen antingen därför att de var emot självständigheten och var rädda för följderna eller för att deras
bostäder förstördes, när proindonesisk milis ledd av indonesisk militär gick bärsärkagång. Nu lever 100.000
mer eller mindre i läger i Västtimor.

Detta belyser att problemen med livsmedelsförsörjningen i Östtimor inte är unika, inte är resultatet av en
"misslyckad stat" utan snarare det normala i regionen.

Dussintals östtimoreser, som lever i Ku-pang-området, misshandlade i mitten av maj regeringstjänstemän,
när de fick reda på att de inte får kontanthjälp (BLT)
2009, som tidigare år. De anföll byn Oebelos ledare
Apeles Bulang och chefen för byförvaltningen vid Kupangs centrala distriktskontor, Jeremias Mone.

Indonesiska Västtimor har haft dåliga skördar i flera
år. Många barn är undernärda. En rapport förra året från
Church World Service och andra organisationer konstaterade att 91% av Västtimors barn lider av "livsmedelsosäkerhet", vilket betyder att de inte har tillgång vanliga,
överkomliga, näringsriktiga livsmedel.

Minst 300 östtimoresiska familjer, vilket är hälften,
som bor i byn Oebelo var inte upptagna på listan över
bidragsberättigade låginkomsttagare. Mario Freitas sade:
"Vi känner det som om vi behandlas som andra klassens
medborgare i vårt eget land."

Oxfams Västtimorchef Aloysius Suratin sade att det
fanns bevis för att problemet förvärrades med mer oförutsägbara vädermönster. Suratin sade att en genomgång
av områdets nederbörd de senaste 13 åren - för vilka
data är tillgängliga - visar att bara 46 procent faller
under den förväntade regnperioden.

Utöver kontantstödet delar den indonesiska regeringen också ut ris till fattiga. I år delas 103.975 ton ris ut i
Västtimor till 577.606 hushåll. Det betyder att antalet
hushåll som får ris minskar med 10% från 2008.

Oxfam säger att bönderna behöver praktiska meteorologiska råd och ett varningssystem för att de ska kunna förbereda sig för torka. "Det allmännas politik måste
anpassas till behoven, till de verkliga förhållandena och
till den osäkerhet som nu ökat", sade Suratin. "Jordbrukspolitiken är inte längre bara ett problem hur man
ska be människor producera mat ... utan är en del av
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