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Östtimors strategiska utvecklingsplan 
Planen förelades parlamentet den 5 juli för antagande 
den 11. Det är en uppseendeväckande kort tid att disku-
tera ett så viktigt, långsiktigt styrande dokument. 

Var det bara för att kunna presentera planen vid 
givarmötet i Dili den 12 juli? 

Planen är uppgjord för åren 2011-2030 och omfattar 
sju sektioner på tillsammans drygt 200 sidor: 

I. Introduktion 

II. Vision för Öst-
timors ekonomi 2030 

III. Ramverk för åt-
gärder till 2020 

IV. Offentliga inves-
teringar till 2015 

V. Offentlig finan-
siering till 2015 

VI. Makroekonomiskt 
ramverk 

VII.Institutionellt ram-
verk 

Ministerrådet antog planen efter ett långt sammanträde 
1/7. 

Den engelska versionen publicerades den 7 juli. 

Arbetet med planen påbörjades redan 2009. Under 2010 
reste Gusmão genom hela Östtimor för att i alla 65 un-
derdistrikt i de 13 distrikt, som Östtimor administrativt 
är uppdelat i, presentera och diskutera ett förslag till 
plan. Det publicerades aldrig officiellt. 

Organisationen La’o Hamutuk, UNDP och andra hade 
en hel del allvarliga invändningar mot det och den 
slutliga versionen är rejält omarbetad. 

Regeringens pressmeddelande säger att: 

Planen syftar till att utveckla infrastrukturens kärna, 
mänskliga resurser, och uppmuntra den privata 
sektorns tillväxt inom strategiska industrigrenar - en 
brett baserad jordbrukssektor, en blomstrande turist-
industri och industrier som bygger på olja och gas ... 
Kapitlen om socialt kapital fokuserar på nationens 
sociala kapital och på att bygga en frisk och utbildad 
nation för att tillgodose folkts behov och främja per-
sonlig utveckling. Infrastruktursektorn kommer att 
säkra att landet har en produktiv kärna, som krävs 
för att bygga en varaktig, växande och samman-
hållen nation. Och delen om ekonomisk utveckling 
lägger fram en plan för att uppnå en välmående, 
modern ekonomi och skapa arbetstillfällen för män- 
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Fortsättning från sidan 1 

niskorna. 

La'o Hamutuk spred den 11 juli, när parlamentet började 
debattera planen, ett 13-sidigt remissvar. Huvudpunk-
terna i den tvåsidiga sammanfattningen är: 

Planen är ett viktigt dokument och mycket bättre än 
2010-års förslag. Det är omfattande och förtjänar 
grundlig diskussion innan det antas. 

Fokuset på socialt kapital är välkommet och vi hop-
pas att kommande budgetar avspeglar detta och att 
något av de 52 % av 2011-års budget som avsatts för 
fysisk infrastruktur omfördelas till utbildning och 
hälsovård. 

Planen borde innehålla mer information om kost-
nader och finansiering för att bli mer än en dröm. Vi 
är särskilt oroade för att finansieringen kommer att 

ske med lån. 

Planen ignorerar Östtimors gigantiska handelsunder-
skott och innehåller en del felaktiga siffror samt är 
för optimistisk. 

Förslaget till jordabalk kräver ytterligare debatt och 
måste ta större hänsyn till markens verkliga värde 
för människorna och inte bara investerarna. 

Jordbrukspolitiken borde främja självförsörjning. 

Planen saknar diskussion om andra industrigrenar än 
petroleumindustrin. 

Du kan få planen från webben på adressen 
http://timor-leste.gov.tl/?cat=32&lang=en 
och läsa mer om den på La'o Hamutuks webbplats 
http://www.laohamutuk.org/econ/
SDP/10SDPindex.htm. 

Tommy Pollák 


