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Organisationen La’o Hamutuk, som följer utvecklingen 
i Östtimor och bevakar FN-insatsen i landet, skickade 
den 20 oktober ett brev riktat till FN:s säkerhetsråd inför 
rådets möte den 23 oktober då läget i Östtimor disku-
terades. Brevet lyfter fram frigivningen av den tidigare 
milisledaren Maternus Bere som en handling som de 
flesta östtimoreser var emot. Det uttrycker oro för att 
diplomati och självcensur begränsar informationen i 
generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet. 

Det viktigaste budskapet är dock rättvisa och 
straffrihet och säkerhetsrådets, FN:s och världssam-
fundets ansvar för att komplettera insatserna regeringar-
na i Indonesien och Östtimor gör eller inte gör. Brevet 
betonar att befolkningen i Östtimor, till skillnad mot vad 
regeringen hävdar, vill att rättvisa ska skipas. Vidare 
understryks att det år 1999 var ett år med mycket våld 

som inte har glömts bort av östtimoreserna. Referenser 
görs till diskussionen i parlamentet den 12 oktober 
angående frigivningen av Bere som ej gjordes i enlighet 
med juridiska principer utan på politisk basis. Det sägs 
att FN genom Serious Crime Unit inte levt upp till sina 
åtaganden att undersöka 396 fall från 1999 utan bara 
utrett 89 av dem (21 är nu under behandling). Vidare 
hävdas att rättsväsendet fungerar sämre än vad rap-
porten påstår. Ett appendix till brevet innehåller komp-
letteringar till generalsekreterarens rapport, däribland 
brister i hur lagar stiftas och implementeras. Det fram-
kommer att litet av pengarna som FN-missionerna har 
kostat har kommit Östtimors ekonomi till godo. Det 
sägs att mycket litet görs för att utveckla den icke-olje-
baserade ekonomin. 
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