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Östtimorkommittén undertecknade i november ett brev 
från Australian Coalition for Transitional Justice in East 
Timor, East Timor and Indonesia Action Network i 
USA och TAPOL, the Indonesia Human Rights 
Campaign i Storbritannien riktat till FN:s säkerhetsråds 
delegation inför besöket i Östtimor och i december ett 
från dem ställt till FN:s generalsekreterare Ban Ki-
Moon inför hans besök, båda med krav på rättvisa. Ingen rättvisa skipad 
Brevet som skrevs inför delegationsbesöket i november 
påminner om resolutioner antagna i säkerhetsrådet med 
krav på att de ansvariga för övergreppen i Östtimor 
1999 ska ställas inför rätta. Inga undersökningar pågår 
av brott begångna före 1999. 

Brevet understryker att både ad hoc-domstolen i 
Jakarta och ländernas gemensamma sannings- och för-
soningskommission helt har misslyckats med att skipa 
rättvisa i enlighet med internationell lag. Detta tillstånd 
av straffrihet bidrog till krisen i Östtimor 2006, eftersom 
många människor tror att de kan begå mord och andra 
brott utan att bli bestraffade. Om rättvisa rättsliga pro-
cesser skulle äga rum, skulle det underlätta såväl en na-
tionell försoning som en försoning mellan Östtimor och 
Indonesien. Brevet refererar till möjligheten att upprätta 
en internationell domstol om Indonesien ej förmår att 
själv ställa de ansvariga för övergreppen 1999 inför rät-

ta. En annan möjlighet som nämns är att fullfölja de 
rättsprocesser som FN har inlett i Östtimor. Både kyr-
kan och civilsamhället i Östtimor är positiva till att de 
rättsliga processerna mot de ansvariga genomförs me-
dan ledningen är obenägen att utmana Indonesien. Liknande innehåll till FN-chefen 
Brevet till Ban Ki-Moon har ett liknande innehåll men 
uppmanar även generalsekreteraren att i FN debattera 
den rapport som FN:s kommission för mottagande, san-
ning och försoning lagt fram. Rapporten tar bland annat 
upp möjligheten att upprätta en internationell domstol. 
Brevet uppmanar också generalsekreteraren att driva på 
de rättsprocesser som FN har inlett i Östtimor - “rättvisa 
måste råda i stället för straffrihet” såsom företrädaren 
Kofi Annan sade vid ett besök på kyrkogården i Liquica 
i februari 2000. 

Slutligen undertecknade kommittén i februari till 
årsdagen av Japans invasion av Östtimor den 20 februari 
1942 ett brev utarbetat av Japan East Timor Coalition. 
Det var riktat till regeringarna i Japan och Östtimor och 
ställde krav på att en undersökning ska göras av det 
sexuella våldet under den japanska ockupationen av 
Östtimor 1942-1945 och att offren ska få kompensation 
för övergreppen. 
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