Merdeka & ÖsttimorInformation nr 65— 2015

Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga
bearbetningar 2.5 Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller skicka ett brev till Creative Commons,
171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation kan också publiceras i http://
www.globalarkivet.se.

Östtimors historia
Första gången en portugis uppges ha sett Oe-Cussé på
Timor var 1512 och den första landstigningen där var
1515. Portugiserna attraherades av tillgångarna på sandelträ men bosatte sig inte på ön. År 1560 föll Portugal i
Marocko och samma år ockuperade Spanien landet,
varefter ockupationen fortsatte till 1640. Därför blev de
portugiser som befann sig i den indonesiska övärlden
isolerade och kom att kallas topasser, d.v.s. svarta portugiser som var uppblandade med lokalbefolkningen. År
1642 landsteg portugiserna i Oe-Cussé, men området
dominerades av topasser på ön Flores innan holländarna
kom. Holländarnas ankomst till Timor ledde till att huvudstaden flyttades från Oe-Cussé till Dili. Portugiserna
behärskade dock ej området p.g.a. konkurrens från
topasser och timoreser. Det fanns ett okänt antal kungadömen på Timor. Portugiserna kontrollerade bara handeln med sandelträ och kaffe. Först genom att brutalt
krossa Dom Boaventuras uppror 1912 skaffade man sig
även politisk kontroll över kolonin. Telelinjer byggdes,

kungamakten avskaffades och 13 distrikt som ungefär
motsvarar dagens i Östtimor upprättades.
I historien saknades identiteten som timores utan
identiten var knuten till den egna etniska gruppen. Det
fanns under den portugisiska tiden en mycket liten inhemsk elit som hade läst på samma skolor i Soibada och
Dare. Eliten var släkt med varandra. Det traditionella
samhället bestod till 1975 och bara eliten präglades av
det portugisiska styret. Rasism förekom. Eftersom Indonesien föreskriver att man ska bekänna sig till en av fem
religioner – buddhism, islam, katolicism, konfucianism
och protestantism – blev Östtimor katolskt efter den
indonesiska invasionen 1975. Indonesien kunde inte
kontrollera den katolska kyrkan. Under ockupationstiden 1975-1999 infördes allmän skolplikt och en identitet som timores uppstod.
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