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Östtimornotiser
Östtimors årliga biståndsgivaremöte

Före mötet den 6 juni hölls ett antal möten mellan
Östtimor och enskilda länder.

Östtimors årliga möte med sina biståndsgivare, utvecklingspartner, hölls den 6 juni. Dessutom deltog representanter för andra g7+-länder. Framtidsvisioner, prioriteter och reflektion över uppnådda framsteg i den nationella utvecklingen diskuterades. I år fokuserade mötet
på konsolidering av instutitioner för ökad anpassningsbarhet.

Källor:
1 Pressmeddelande Development partnerships
reinvigorated by the 2015 TLDPM,
http://timor-leste.gov.tl/?p=12274&lang=en
2 Pressmeddelande Annual meeting between the
Government and the Timor-Leste's development
partners of 2015 dedicated to the consolidation of
the institutions,
http://timor-leste.gov.tl/?p=12263&lang=en&n=1

Premiärminister Rui Maria de Araújo noterade i sitt
inledningsanförande att mötet hölls i skuggan av bortgången av utbildningsminister Fernando La Sama de
Araújo, som begravdes den 5 juni. Sedan fortsatte han
med en reflexion över Östtimors framsteg efter återupprättandet av självständigheten, ekonomisk tillväxt grundad på säkerhet och fred, som gett fler arbetstillfällen
och en långtidsplan för infrastruktur och förbättring av
sociala tjänster. Men han betonade också de många utmaningarna med ett stort antal timoreser, som lever
under fattiga förhållanden, ökande klyfter mellan Dili
och landsbygden samt det stora behovet av att förbättra
det offentligas prestationer och kvaliteten i offentliga
projekt.

Arbetsmarknadsundersökning
Australien och ILO, den internationella arbetsorganisationen, har stött en redovisning av arbetsmarknaden i
Östtimor, som publicerades den 23 april. Det är den
andra redovisningen och den ger en mängd data, till
exempel siffror om sysselsättning, arbetslöshet och
kompetensluckor, om arbetsmarknadens utveckling
2013. Undersökningen omfattar 7.000 hushåll med
35.000 medlemmar.
Några resultat:

Att ta itu med dessa utmaningar står i centrum för
regeringens arbete. Presentatonerna och diskussionerna
under mötet skissade regeringens åtgärder under de
kommande två åren, särskilt ett reformprogram för
administration, skatter och harmonisering av lagar.
Utrikesminister Hernâni Coehlo berättade att Östtimor arbetat för att FN:s nya utvecklingsmål, efter
milleniemålen, ska inkludera ett "fredsmål" grundat på
g7+-staternas principer och Östtimors erfarenhet att "det
finns ingen utveckling utan fred och ingen fred utan utveckling".

•

servicesektorn sysselsätter omkring 45% av de
förvärvsarbetande, jordbruk 43% och industri
13%

•

av de omkring 190.000 förvärvsarbetande är omkring 55% tillfälligt anställda, huvudsakligen i
landsbygdsområden.

Du hittar redovisningen på internet med adressen
www.dne.mof.gov.tl.
Källa: Launching of the labour force survey report
2013 in New Tourism Hotel,
http://www.statistics.gov.tl/launching-of-thelabour-force-survey-report-2013-in-newtourism-hotel/

Mari Alkatiri talade om de särskilda utvecklingszonerna.
Vid 2011-års möte lanserades Östtimors strategiska
utvecklingsplan, i år publicerades g7+:s “New Deal
Assessment” och “2013 National Accounts" vid mötet.

Tommy Pollák
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