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Den 28 november firades 40-årsdagen av Östtimors 
självständighetsförklaring i hela landet. Dagen var ock-
så höjdpunkten för firandet 2015 av en 500-årig relation 
mellan Östtimor och Portugal samt bekräftandet av den 
timoresiska identiteten. Större evenemang ägde rum i 
Oe-Cusse Ambeno och Dili. 

Premiärminister Rui Maria de Araújo talade i Lifau i 
Oe-Cusse Ambeno på kvällen den 27:e och konstaterade 
att det var passande att gästerna, som kom från många 
länder, kom till den plats på vilken portugisiska sjömän 
för 500 år sedan förtöjde sina fartyg och grundade 
Portugisiska Timors huvudstad. Han sade "portugiserna 
och missionärerna kom med och lämnade många språk-
liga och historiska spår, kunskaper och känslor som slog 
rot och förblivit i vår kultur ända till idag". 

Premiärminister Araújo utnyttjade tillfället till att 
tacka Portugal för dess diplomatiska ansträngningar att 
främja Östtimors självständighet under den 24 år långa 
kampen och till att bekräfta den solidaritet och vänskap 
Östtimor åtnjuter som en medlem av de portugisiskta-
lande ländernas samfund (Community of Portuguese 

Language Countries - CPLP). 
När han behandlat det förgångna sade han att det är 

dags att fokusera på framtiden, att använda firandet "av 
vad i är idag som ett folk, vår identitet och vad vi har 
lyckats att åstadkomma" för att "elda på vår önskan att 
uppnå ännu mer i framtiden", en framtid i vilken "vi 
timoreser står vid rodret". 

Regeringens talesperson, minister Agio Pereira, 
konstaterade: "Trots många negativa aspekter är ett 
resultat av att ha blivit koloniserade av Portugal för fem 
sekel sedan att Timor skapat sig en unik identitet och 
kultur som ledde till utropandet av vår självständighet 
den 28 november 1975 och sedan slutligen, efter mer än 
24 års lidande och kamp, till att Östtimor 2002 blev 
Förenta Nationernas 191:a medlemsstat." 

Tommy Pollák 
Källa: Pressmeddelande från Östtimors regering 
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