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Nyheter från Östtimor, 
Västpapua, Aceh och Indonesien 

I början av februari skickade premiärminister Xanana 
Gusmão in sin avskedsansökan till president Taur 
Matan Ruak. Gusmão hade redan förra året annonserat 
att han tänkte avgå innan mandattiden tog slut. 

Gusmão rekommenderade överraskande nog en 
politiker från oppositionspartiet Fretilin, Rui Araujo, 
som sin efterträdare. Araujo, som är en i Nya Zeeland 
utbildad läkare, var hälsovårdsminister i Fretilin-rege-
ringen under den första tiden efter återupprättandet av 
självständigheten 2002. Senare har han varit rådgivare 
på finansministeriet. 

Presidenten utsåg Rui Araujo den 10 februari. 
Araujo har satt ihop en ny regering, som är mycket 
mindre än den gamla. Nu finns det 34 ministrar och 
statssekreterare mot 55 tidigare. Det var väntat eftersom 
Gusmão talat om en ombildning en tid. En överraskning 
är att Gusmão själv ingår i den nya regeringen som 
planeringsminister. Därmed är det oklart vilket inflytan-
de han nu kommer att ha på politiken i Östtimor. 

Analytiker menar att ett av skälen för en mindre 
regering är att regeringspartiet CNRT på detta sätt 
kunde göra sig av med ministrar och sekreterare som 
anklagas för korruption eller visat sig mindre dugliga. 
Så ingår till exempel inte den förra finansministern 
Emilia Pires i den nya regeringen. Ny inrikesminister är 

Longuinhos Monteiro, tidigare polischef. Från Fretilin 
kommer, utöver Araujo, också utrikes– och jordbruks-
ministrarna. 

Förändringen betyder också att 1975-års generation 
har lämnat över till "Santa Cruz-generationen". Först 
lämnade Jose Ramos-Horta, som varit utrikesminister, 
premiärminister och president, Östtimors politik för FN-
uppdrag, sedan blev Mari Alkatiri, Fretilins ledare, 
ansvarig för utvecklingen av Östtimors enklav i Väst-
timor, Oecusse. Och nu har Gusmão tagit ett kliv ner i 
hierarkin. Medan Gusmão är 68 år och liksom Ramos-
Horta och Alkatiri, har varit tongivande i politiken 
sedan självständigheten 1975, är Araujo 50 år. 

Vid sitt tillträdde talade Araujo om att upprätthålla 
de demokratiska värdenas kärna i Östtimor, fred, för-
soning, solidaritet, pluralism, tolerans och dialog. Han 
tog vidare upp att det behövdes ett bättre skydd av Öst-
timors territorialvatten, korallreven hotas och andra 
länders fiskare hotar fisktillgången. Han talade också 
om bristen på fakta över tillståndet i landet, senaste 
uppgifterna om fattigdom är från 2009, då nästan halva 
befolkningen levde under fattigdomsgränsen och han 
nämnde också att den ekonomiska tillväxten inte kom-
mit alla till godo samt att korruption och 
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ineffektivitet i statsapparaten är problem. 

Gordon Peake, australisk statsvetare som skrivit om 
Östtimor, svarar i en intervju på frågan om Östtimors 
största utmaningar att det är beroendet av oljeinkomster 
och att över 50% av befolkningen är under 19 år med 
stor arbetslöshet och fattigdom. 

Michael Leach, australisk professor i politik, kom-

menterar i en artikel att upptagandet av Fretilin i rege-
ringen visar på Xananas Gusmão stora inflytande, det 
var ju han som enade motståndet mot den indonesiska 
ockupationen, medan Peake frågar sig vad det kan 
innebära för demokratin i landet att alla stora partier 
ingår i regeringen, vem ska ställa regeringen till svars, 
hur kommer partierna att driva valkampanjen 2017? 

Tommy Pollák 
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