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Prästen Manuel Ximenes, som hör till Salesianorden 
och sedan några månader vistas i Portugal, var fem 
dagar i september gäst hos Caritas Sverige. Östtimor-
kommittén medverkade i ett möte med honom och 
besökte en öppen föreläsning. Vid det senare tillfället 
talade han först kortfattat om Timors historia under den 
portugiska kolonialtiden och fram till den indonesiska 
invasionen 1975. 

Därefter gick han mera detaljerat igenom den 
katolska kyrkans ställning. Han uppgav att 97% av be-
folkningen är katoliker medan en procent vardera är 
protestanter, muslimer respektive animister. Det finns 
två stift – Dili och Baucau – vilka i sin tur är uppdelade 
i 70 församlingar. Salesianorden kom in 1926 från Ita-
lien. Orden driver sju församlingar i Dili, Baucau och 
Lautem. Därtill har man hand om 32 skolor, vilka un-
dervisar i bland annat jordbruksteknik, mekanik och 

datakunskap. Caritas Sverige ger stöd till bland annat 
inköp av traktorer och utbyggnad av vattenförsörj-
ningen. 

När det gäller ekonomin, sade han att 75% av be-
folkningen är bönder och att 42% lever i fattigdom. Han 
visade bilder under presentationen så man fick se tradi-
tionella hus och vävnad av tyg – tais – som man bland 
annat gör avbildningar av landets flagga och band att 
hänga över halsen med.  

Under frågestunden framkom det att mannen ger 
hustrun kor i samband med giftermål. Fler pojkar än 
flickor går i skolan som är obligatorisk till 14 års ålder. I 
de skolor som Caritas Sverige stöder är 80% pojkar och 
20% flickor. Det finns få missionärer i Östtimor och 
prästerna utbildas inom landet. 

Gabriel Jonsson 
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