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Timor-Leste National Alliance for an International 
Tribunal (ANTI) antog den 30 augusti, som är årsdagen 
av 1999 års folkomröstning om Östtimors status, 
uttalandet ”Att reda ut begångna brott mot mänsk-
ligheten är nyckeln till att öppna dörren för sanning och 
rättvisa nu och framöver”.  

Den indonesiska militärens brutalitet ledde till att 
tusentals människor dödades. Morden som de indo-
nesiska soldaterna och den pro-indonesiska milisen ut-
förde gjorde timoresiska liv värdelösa. Omoraliska 
handlingar tog bort våra mödrars och systrars värdighet. 
Såren är på grund av hyckleri ännu ej läkta. Vi är 
hycklare, eftersom vi inte vill känna vad offren känner 
idag, glömmer bort de oskyldiga människor som 
dödades, icke söker efter de försvunna och betonar för-
soning istället för rättvisa. 

Idag är det årsdagen av folkomröstningen. För 
världssamfundet är det också den internationella dagen 
för de försvunna. CAVR-rapporten (Sannings-, mottag-
nings- och försoningskommissionen) beräknar antalet 
döda och försvunna under åren 1975-1999 fram till 
folkomröstningen till 186.000. Och 4.000 barn som 
fördes bort av den indonesiska militären har ännu inte 
återvänt.  

Idag betonar vi bara vänskap och inte sanning. Hur 
ska vi kunna gå framåt utan att ta itu med det 
förgångna? Hur kan vi tillsammans göra framsteg om vi 
ignorerar de tunga bördor vi bär på? ANTI kräver 
därför: 

1. Att FN:s säkerhetsråd antar en resolution för att 
upprätta en trovärdig internationell domstol för att ställa 
de huvudansvariga för allvarliga brott och brott mot 
mänskligheten i Östtimor under den indonesiska 

ockupationen inför rätta så att straffriheten kan brytas 

2. Att åklagaren driver de allvarliga brottsfall som 
undersöktes av Serious Crimes Investigation Team och 
överlämnar dem till en domstol 

3. Att domarna och riksåklagaren fängslar den före 
detta milismannen Valentim Lavio som redan har dömts 
till nio års fängelse men nu går fri 

4. Att presidenten ratificerar International Conven-
tion for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance för att garantera att inga mer försvin-
nanden ska äga rum  

5. Att regeringen kräver att Indonesiens regering 
återlämnar de människor som militären mot deras vilja 
tog med sig 

6. Att alla myndigheter gör den 30 augusti till en 
viktig nationell minnesdag runtom i landet snarare än en 
nationell helgdag 

7. Att parlamentet snabbt beslutar om Memory 
Institute Law och Reparations Law  

8. Att myndigheterna respekterar principen om 
maktdelning och rättsväsendets förmåga att utreda 
allvarliga brott och brott mot mänskligheten i enlighet 
med artikel 160 i konstitutionen 

Att glömma bort de begångna brotten innebär slutet 
för rättvisan idag och framöver.  

Dili, 30 augusti 2011 

Sisto dos Santos (Representant för styrelsen) 

Gabriel Jonsson 

Källa: La’o Hamutuk, 31/8 2011. 
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