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Östtimors premiärminister sedan 2007, den karismatiske 
ledaren för gerillamotståndet mot den indonesiska ocku-
pationsmakten, Xanana Gusmão planerar att avgå i sep-
tember. 

Redan när han presenterade förslaget till budget för 
2014 i parlamentet den 9 januari år sade Gusmão: "Det 
är med största respekt som jag, för sista gången som 
premiärminister, står inför den här stora församlingen 
för att presentera en statsbudget." 

Den 27 februari sade vice premiärministern Fernan-
do La Samma De Araujo att Gusmão planerar sin av-
gång till september för att ge plats för en yngre ledar-
generation. Hans beslut är genomtänkt, han vill bara 
vara nationens fader, som Nelson Mandela och Lee 
Kuan Yew, för att som observatör övervaka administra-
tionen. 

Mandela, som ju dog vid hög ålder i december förra 
året, var Sydafrikas förste svarte president och Lee var 
Singapores förste premiärminister. 

De Araujo sade att den 67-årige Gusmão informellt 
uttryckt sin avsikt både till sin regerings ministrar och 
folket, men han förklarade inte varför Gusmão inte of-
fentligt talat om sitt beslut. 

"Bland folket är man både för och mot hans avgång, 
men jag tror att Östtimors människor kommer att förstå 

och fredligt ta sig genom övergångsperioden", sade De 
Araujo och tillade att landet för närvarande är stabilt. 

Gusmão i Sverige 

Xanana Gusmãos första resa utomlands som president i 
Östtimor 2002 gick till Sverige, där han den 22 april 
2002 talade om sanning, rättvisa och försoning inför 
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Stockholms internationella forum. Vid ett besök hos ut-
rikesdepartementet i Arvfurstens palats vid Gustav 
Adolfs torg i Stockholm fick representanter för Östti-
morkommittén delta. 

Gusmão skulle också ha kommit till Stockholm 
International Forum i januari 2004, men ställde in sin 
resa till Sverige därför att hans mor just dött. De två tal 
han skulle hållit finns på kommitténs webbplats, 

Kort biografi 

José Alexandre Gusmão, alias Kay Rala Xanana Gus-
mão, föddes den 20 juni 1946 i Laleia, Manatuto, Öst-
timor. Han, en bror och fem systrar växte upp i landet. 
Hans far var skollärare och Xanana avslutade primär-
skolan och började sekundärskolan i den katolska mis-
sionen i Nossa Senhora de Fatima i Dare, innan han 
flyttade till Dili. Han började arbeta i tidiga år, på 
mornarna som lantmätare och på eftermiddagarna som 
lärare i den kinesiska skolan. 1974 i april blev han an-
ställd på A Voz de Timor (Timors röst - en tidning som 
gavs ut i Östtimor fram till augusti 1975). Han blev 

medlem i Fretilin - Revolutionära Fronten för ett Obe-
roende Östtimor - samma år, senare blev han ställföre-
trädande chef för dess informationsavdelning. 

När Fretilins ordförande Lobato dödades den 31 decem-
ber 1978 blev Xanana dess ledare. Han tillfångatogs av 
indoneserna den 20 november 1992 och dömdes av dem 
till 20 års fängelse. 

Efter folkomröstningen 1999 om Östtimors status fri-
släpptes Gusmão. Han valdes till landets första president 
efter återställandet av självständigheten. Efter en man-
datperiod blev han i augusti 2007 premiärminister i en 
koalitionsregering, vilket han alltjämt är. 

Tommy Pollák 
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