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Med Sydafrika som modell upprättade Indonesien och 
Östtimor 2005 en gemensam sannings- och försonings-
kommission (“Commission for Truth and Friendship”, 
CTF) med tio medlemmar, varav fem från vardera land. 
CTF, som höll sina fyra första sessioner i Indonesien 
varefter den avslutande hölls i Dili 25/9-27/9, kan därför 
bara ge amnesti för dem som i utfrågningar funnits skyl-
diga till övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. 
Kommissionen kom till efter att parallella processer 
hade pågått i båda länderna för att ställa de ytterst 
ansvariga för våldet 1999 inför rätta och, som tidigare, 
rapporterats utan nämnvärd framgång. Krav hade också 
ställts inom och utanför Östtimor för att upprätta en 
internationell domstol för att ställa förövarna inför rätta. 
På grund av kommissionens mandat har den kritiserats 
av människorättsaktivister inom och utanför Östtimor 
för att befästa straffrihet och därigenom spegla rege-
ringens önskan om goda relationer till Indonesien. Även 
FN har kritiserat kommissionen (se separat artikel). 

Möte i Dili  
I samband med mötet i Dili i september, i vilket både 
ledande politiker, milismän som var för en fortsatt inte-
gration med Indonesien och de som var anhängare till 
självständighet deltog, framfördes återigen kritik från 
civilsamhället mot CTF. Genom att offrens krav på 
rättvisa inte har tillmötesgåtts och de ansvariga för brot-
ten skyddats är kommissionens arbete en “fars”. Krav 
ställdes därför på att upplösa kommissionen (tidigare 
framförda i maj i år). 

Ett alternativmöte till CTF-sessionen hölls den 29 
september i Dili. Vid mötet framhölls att CTF varken 
kan finna sanningen bakom brotten eller befrämja vän-
skap mellan folken i Indonesien och Östtimor. Man 
hoppades att medlemmarna i CTF skulle erkänna att 
deras arbete har misslyckats. 
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