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Östtimors National Alliance for an International 
Tribunal (ANTI) skrev i februari ett brev riktat till FN:s 
säkerhetsråd att de allvarliga brotten mot de mänskliga 
rättigheterna, som begicks under den indonesiska 
ockupationen 1975-1999, fortfarande kastar sin skugga 
över landet. Ockupationen krävde 180,000 människoliv. 
ANTI uppmanade säkerhetsrådet att vidtaga konkreta 
åtgärder för att häva straffriheten för dem som ledde och 
utförde brotten mot mänskligheten i Östtimor. De 
åtgärder som FN hittills vidtagit för att skipa rättvisa, 
däribland att upprätta en brottsmålsenhet för att under 
söka brott begångna under 1999, har varit otillräckliga. 
Dessutom begicks 99 procent av övergreppen före 1999. Besvikelse över rapport  
ANTI uttrycker sin besvikelse över FN-chefens senaste 
rapport om UNMIT, eftersom den inte berör 
konsekvenserna av fortsatt straffrihet för de allvarliga 
brotten under ockupationen. Endast brotten som begicks 
1999 omnämns och den lägger större vikt vid att 
Östtimors regering ska skipa rättvisa för de brott som 
begicks under krisen 2006. Principen att FN måste 
respektera medlemsstaternas suveränitet får inte bli en 
förevändning för att icke skipa rättvisa i de länder där 
brott mot mänskligheten har begåtts. Alla medlems-
länder måste följa FN-stadgan och inte tillåta straffrihet 
för allvarliga brott. FN måste därför agera för att 
Indonesien, som inte samarbetar med de legala proces-
serna, ska följa FN-stadgan. 

Fortsatt straffrihet kommer negativt påverka stabili-
teten och säkerheten i Östtimor samt underminera FN:s 

ansträngningar att upprätta en rättsstat. De skyldiga till 
övergreppen fortsätter att begå övergrepp i Västpapua 
och på Ambon i Moluckerna. En del av ledarna i Öst-
timor underminerar den legala processen genom att 
betona vänskapliga relationer med Indonesien. Detta 
underminerar vägen till rättvisa och strider mot befolk-
ningens önskemål. Rekommendationer 
Brevet avslutas med följande rekommendationer till 
säkerhetsrådet: 

• Att diskutera expertkommissionens rekommen-
dationer när det gäller att etablera en internationell 
brottsmålsdomstol i de fall där inhemska domstolar 
ej klarar av sin uppgift 

• Att utvidga brottsmålsenhetens mandat så att den 
kan undersöka några av de allvarligaste massak-
rerna, däribland den i Santa Cruz 1991, och åtala de 
skyldiga 

• Att bilda en delegation som uppmanar regeringarna i 
Östtimor och Indonesien att respektera de legala 
processer som FN inlett i syfte att ställa de skyldiga 
för brott mot mänskligheten 1975-1999 inför rätta 

• Att ge brottsmålsenheten mandat att stödja åtal mot 
de huvudpersoner som är ansvariga för allvarliga 
brott och brott mot mänskligheten under ockupa-
tionen. 
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