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Östtimor i FN:s säkerhetsråd
Den 12 november höll FN:s säkerhetsråd ett möte om
United Nations Integrated Mission in Timor-Leste
(UNMIT) vars mandat går ut sista december. Mötet
föregicks av att en delegation bestående av sex medlemsländer i säkerhetsrådet besökte Östtimor 3-6 november för att bekräfta rådets engagemang för landets
utveckling och undersöka det aktuella läget. Delegationen avlämnade en rapport i början av mötet.

77 fallen (319 är lösta och 16 väntas bli lösta tills
årsskiftet). Mötet hölls i en positiv anda och FN kommer att fortsätta stödja nationsuppbyggnaden under
2013.
Östtimors regering hade inför mötet hävdat att man
inte längre behöver FN-närvaro i form av fredsbevarande trupper eller en politisk mission. I stället vill man
etablera ”ett innovativt fungerande samarbete” som är
inriktat på att utveckla och stärka landets institutioner.
UNMIT-chefen, Finn Reske-Nielsen, sade efter mötet
att en fredsbevarande mission inte längre är det bästa
sättet att stödja ansträngningarna för att möta de utmaningar som Östtimor står inför. Förberedelser pågår för
att UNMIT ska lämna Östtimor – bl.a. har ett av de
regionala kontoren redan stängts. Personalen har också
reducerats.

Den 31 oktober överlämnade FN det operativa ansvaret för polisen till Östtimor, något som anses vara en
milstolpe för att lyfta fram de stora framsteg som gjorts
sedan den politiska krisen 2006. En fråga som inte kommer att kunna lösas till årsskiftet är att slutföra de pågående utredningarna av grova kränkningar av de
mänskliga rättigheterna under perioden 1/1-25/10 1999.
Därför utlovade FN under mötet fortsatt stöd även efter
att UNMIT:s mandat gått ut för att lösa de kvarvarande
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