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Under 2013 gjordes den första spelfilmen i Östtimor – 
Beatriz’s War av Luigi Acquisto och Bety Reis (98 
minuter). Filmen är inspirerad av romanen Martin 
Gueere från 1500-talets Frankrike och utspelar sig under 
den indonesiska ockupationen 1975-1999. Två barn – 
Beatriz och Tomas – gifter sig genom att två byhöv-
dingar för dem samman. De lever ett hårt liv, men älskar 
varandra och får barn. De kom att skiljas åt i samband 
med massakern i Kraras 1983. När Indonesiens själv-
ständighetsdag den 17 augusti (1945) firas, gör byborna 
uppror och driver iväg de indonesiska soldaterna som 
dock återkommer nästa månad och massakrerar bybor 
efter att första ha särskiljt män och kvinnor. En av de 
män som inte dödas är Tomas som lyckas fly. Kraras får 
därefter epitetet ”änkornas by” och inte förrän i sam-

band med 1999 års folkomröstning om Östtimors status 
väcks Beatriz hopp om att Tomas ska komma tillbaka. 
En soldat som uppger sig vara Tomas och ha varit soldat 
i Falintil dyker nu upp, men olika uppgifter om hans 
levnadshistoria kommer fram. Till sist visar det sig att 
han inte är den man som hon hade längtat efter utan en 
förrädare som samarbetat med indoneserna och utfört 
mord på sina egna landsmän. 

Filmen ger knappast några nya insikter om Östtimor 
under den indonesiska ockupationen, men bidrar ändå 
till att förstå de svåra förhållanden enskilda människor 
levde under. I december erhöll den Golden Peacock 
Award vid en filmfestival som hölls i Indien. 

Gabriel Jonsson 
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