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Generalsekreterarens Östtimorrapport
FN-chefen Ban Ki-Moons senaste Östtimorrapport
(United Nations S/2010/522) omfattar perioden 21/120/9 och distribuerades till säkerhetsrådets 15
medlemsländer den 13 oktober. Rapporten kom till i
enlighet med säkerhetsrådets resolution 1912 som
förlängde mandatet för United Nations Integrated
Mission in Timor-Leste (UNMIT) fram till den 26
februari 2011. Efter introduktionen, som utöver de
angivna uppgifterna innehåller data om UNMITpersonalen, behandlas den politiska utvecklingen sedan
januari 2010. En nationell utvecklingsplan för åren
2011-2030, som identifierar jordbruk, naturtillgångar
och turism som de strategiska områdena för att befrämja
ekonomisk utveckling, lades fram. Avsikten är att
Östtimor ska förvandlas från ett låginkomstland till ett
högre medelinkomstland år 2030. I februari utsåg
parlamentet ett anti-korruptionsombud, korruption är en
prioriterad fråga. I juli antog parlamentet regeringens
kompletteringsbudget. Säkerhetsläget var stabilt. Det
rapporterades dock om incidenter med indonesiska
soldater inblandade längs gränsområdena till enklaven
Oecussi i Västtimor, där gränsdragningen är olöst.

Commissioner for Human Rights i form av bland annat
utbildning och seminarier. Den 26 januari undertecknade riksåklagaren och Indonesiens nationella människorättskommission en överenskommelse om att
implementera rekommendationerna i sannings- och vänskapskommissionens respektive sannings- och försoningskommissionens rapporter. Den 20 september
hade UNMIT:s avdelning för att undersöka allvarliga
brott avslutat 163 av inalles 396 brottsfall. Undersökning pågick av 29 andra fall.
Ekonomisk utveckling

Avsnitt fyra behandlar stöd till ekonomisk utveckling
och humanitär hjälp. Framsteg rapporteras ha gjorts när
det gäller att uppnå FN:s millenniemål för utveckling.
Tillväxten väntas bli 10.4% under 2010 tack vare ökade
statsutgifter. Världsbanken bedömer att fattigdomsnivån
har sjunkit from 49% av befolkningen år 2007 till 41% i
år. Oljefonden uppgick i mars till 6.2 miljarder dollar. I
samband med att det tredje mötet med Östtimors givare
hölls den 7 april presenterade Gusmão en sammanfattning för dem av den nationella utvecklingsplanen. Den
8-10 april höll Östtimor med stöd från Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) det
första mötet för ”Internationell dialog, fredsskapande
och statsbyggnad” med deltagare från över 50 länder
och internationella organ. UNMIT bistod i juli de översvämningsdrabbade områdena Covalima längs sydkusten och distriktet Dili.

Människorättsbrott

Avsnitt tre handlar om att befrämja mänskliga
rättigheter och att skipa rättvisa. Det kom in rapporter
om brott mot de mänskliga rättigheterna av den
nationella polisen och militären, framförallt i form av
misshandel och övervåld. Få av de ansvariga ställdes
inför rätta. Även många sexuella brott förekom, likaså
våld i hemmen. Den 3 mars meddelade Dilis distriktsdomstol att 24 av de 28 åtalade för attackerna mot president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana
Gusmão den 11 februari 2008 dömdes skyldiga, men
redan den 27 augusti frigavs 23 personer.

De två avslutande avsnitten handlar om finansiella
aspekter av UNMIT respektive observationer. Generalförsamlingen anslog i resolution 64/276 218.8 miljoner
dollar för perioden 1/7 2010-30/6 2011. Den 31 augusti
hade de fredsbevarande operationerna sammanlagt
kostat cirka 4.8 miljarder dollar. Det betonas att alla
politiska partier, inklusive oppositionen, hade demokratiskt framfört sina ståndpunkter.

Åtgärder vidtogs för att stärka rättsväsendet i
samarbete mellan United Nations Development Programme och Office of the United Nations High
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