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The Timor-Leste National Alliance for an International 
Tribunal (ANTI) antog den 22 mars ett uttalande som 
kräver att Östtimors regering inte ska ignorera offrens 
rättigheter. Uttalandet antogs inför den internationella 
dagen för offers rätt till sanning och rättvisa den 24 
mars. Denna dag fastställdes i enlighet med FN:s 
människorättskommissions resolution nr. A/HRC/ 
Res/14/7 från 2010 för att hedra biskop Oscar Romero 
från El Salvador. Hans arbete för att skydda offer för 
människorättsbrott ledde slutligen till att han mördades. 

Östtimor har på grund av den indonesiska ocku-
pationen 1975-1999 en moralisk skyldighet att hedra 
denna dag och att arbeta vidare för att främja offrens rätt 
till sanning och rättvisa samt förebygga människo-
rättsbrott framöver. Kravet på offrens rätt till sanning 
och rättvisa syftar inte bara till att tillfredsställa offren 
utan är också riktat till den nuvarande generationen och 
kommande generationer. Sanningen är ett historiskt arv 
som förebygger övergrepp från att begås framöver. 

Följande krav ställdes: 

1. Parlamentet måste fullfölja sina konstitutionella 
åtaganden att agera så att Östtimor uppfyller sin 
förpliktelse att upprätthålla rätten till sanning och 
rättvisa för offren samt för landets medborgare. 

2. Parlamentet måste föra upp lagstiftningen för att 
upprätta ett rehabiliteringsprogram och ett min-
nescentrum på agendan igen för att uppfylla 
statens skyldighet att erkänna att ingen lösning 
har uppnåtts för att lindra offrens lidanden. 

3. Regeringen ska underteckna och ratificera 
International Convention on Forced Disap-
pearances för att underlätta repatrieringen av 
timoreser som under den indonesiska ocku-
pationen fördes till Indonesien. 

4. Regeringen ska fullfölja den överenskommelse 
som slöts med Indonesien vad gäller Sannings- 
och vänskapskommissionens rekommendationer, 
i synnerhet den som avser upprättandet av en 
kommission som ska arbeta för att lokalisera de 
timoreser som under den indonesiska ockupa-
tionen fördes med tvång till Indonesien. 

5. Världssamfundet, särskilt FN:s säkerhetsråd, ska 
arbeta vidare för att processen angående under-
sökningar av brott mot mänskligheten i Östtimor 
fullföljs så att straffriheten upphör. 

6. Internationella organisationer som Amnesty 
International, ETAN, Forum Asia, AFAD, ICTJ, 
TAPOL och ICG ska visa stöd och solidaritet 
genom att fortsätta arbeta för att undersökningar 
av brott mot mänskligheten i Östtimor fullföljs 
eftersom FN helt har misslyckats med denna 
uppgift 

Dili 22 mars 2013 (15 organisationer underteck-
nade). 

Gabriel Jonsson 

Källa: Joint Statement International Day for the Right 
to the Truth and Justice of Victims: ANTI de-
mands for the State of Timor-Leste to not ignore 
the rights of victims, 22/3 2013. 

Not: ETAN = East Timor and Indonesia Action Network i 
USA 
AFAD = Asian Federation Against Involuntary Disap-
pearances 
ICTJ = International Center for Transitional Justice 
TAPOL = TAPOL Indonesia Human Rights Cam-
paign i Storbritannien 
ICG = International Crisis Group 
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