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Organiserad brottslighet ökar
Ökningen nyligen av våld och brott i Östtimor avspeglar
en ökad ansträngning av organiserad brottslighet att
rekrytera timoreser för deltagande i olagliga aktiviteter.
Timoresiska medborgare med olika bakgrund vänder sig
till den organiserade brottsligheten i en ekonomi, som
ger dem föga hopp och möjligheter. De grupper från
vilka man rekryterar mest omfattar statsanställda, taxichaufförer, gängmedlemmar, säkerhetsvakter vid gränsen och säkerhetsvakter och annan personal på flygplatser.

ligheten är så vitt sprida och olika?
Fundasaun Mahein, en ideell organisation som bevakar säkerhetsfrågor i Östtimor, vädjar till regeringsdepartementen att förena sig i kampen mot detta viktiga
och växande problem. Försvarsministeriet borde samarbeta med ministeriet för social solidaritet, arbetsministeriet, ministeriet för utbildning, statssekretariatet för
ungdom och sport samt statssekretariatet för kvinnofrågor och jämställdhet liksom andra myndigheter.
Fundasaun Mahein rekommenderar att människor
färdas i grupper och är ytterst försiktiga när de passerar
områden förknippade med organiserad brottslighet. Dessa områden omfattar Dili Beach Road, Liquica fram till
Tiber, Tasi-Tolus strand och området från Area Branca
hela vägen till Metinaro (One Dollar Beach). Kriminella
har huvudsakligen riktat in sig på unga par och ensamma kvinnor som passerar eller sitter i områdena, men
alla som färdas genom dem är potentiella offer.

Den ökade närvaron av organiserad brottslighet i
Timor har markerats med en ökning av stölder, mord
och sexöverfall. Särskilt sexöverfall har uppmärksammats i två mycket uppmärksammade fall den senaste
tiden. En ung man och kvinna kidnappades nyligen i
Tasi-Tolu och tvingades begå sexuella handlingar medan de filmades. I ett annat fall bortfördes en kvinna,
som tog en taxi nära USA:s ambassad, och våldtogs av
ett gäng. Dessa fall belyser den oroande ökningen av
våld i Östtimor i vilket både förövarna och offren är
timoreser.

Fundasaun Mahein rekommenderar att polisen ökar
sin närvaro och synlighet i dessa områden med regelbunden patrullering och bevakning. Om människor möter problem ska de omedelbart informera polisen.

Den timoresiska ekonomin stagnerar och timoreserna har färre ställen att vända sig till för karriärmöjligheter. Med ökande inflation, hög arbetslöshet, låga
löner för offentligt anställda och minimal kontroll av
kriminella aktiviteter är frestelsen att delta i organiserad brottslighet för attraktiv för många timoreser att
motstå.

Slutligen, strängare övervakning av människor som
reser in i eller ut ur Östtimor behövs för att slå ner på
resenärer som begår handlingar för den organiserade
brottsligheten. Det ökande antalet timoresiska studenter,
som studerar i Indonesien, inblandade i smuggling av
stulna motorcyklar till Timor är bara ett exempel på den
organiserade brottslighetens närvaro längs Timors
gräns. Som en del av denna ansträngning borde immigrationsmyndigheten och utrikesministeriet samarbeta
för att genomföra effektivare bakgrundskontroller av
människor, som kommer till Östtimor för att arbeta med
turistvisum.

Vilken uppmuntran får timoreser för att på ett hederligt sätt tjäna sitt uppehälle, när belöningen i organiserad brottslighet kan vara så mycket mera lukrativ? Om
regeringen inte fokuserar sina ansträngningar på ett preventivt ramverk för att bekämpa de underliggande orsakerna för timoresers inblandning i organiserad brottslighet, så kommer problemet aldrig att lösas.
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Dessutom, varför skulle bara ett regeringsdepartement vara ansvarigt för att bekämpa detta problem, när
orsakerna bakom ökningen av den organiserade brotts-
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