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Uttalande av A-N-T-I - ALIANSA NASIONÁL 
TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONÁL - 
TIMOR-LESTE NATIONAL ALLIANCE FOR AN 
INTERNATIONAL TRIBUNAL 
Vi välkomnar Indonesiens president till Östtimor, men kan inte glömma fallen med brott mot mänskligheten. 
Stoppa straffriheten och konsolidera demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Även om vi fortfarande gråter och är sorgsna på 
grund av de oläkta såren i våra kroppar, är vi också 
glada över besöket av Indonesiens president med ett 
åtagande att söka en lösning av de allvarliga brotten be-
gångna under den olagliga ockupationen från 1975 till 
1999. Vi hoppas att detta besök kan tjäna som ett första 
steg att lösa brotten mot mänskligheten, för vilka det 
slutliga ansvaret ännu inte utkrävts. 

Grymma handlingar och omänsklig behandling be-
gångna av den indonesiska militären mot Östtimors folk 
har ännu inte utplånats från våra minnen. Huvudledarna 
för dessa allvarliga brott är fortfarande fria, upprepar 
liknande brott i Västpapua, på Moluckerna och annor-
städes i Indonesien. Det indonesiska folket har nu en 
president utan en militär karriär, men tidigare officerare 
som var inblandade i allvarliga brott har fortfarande 
makt och inflytande på den indonesiska regeringen, som 
stänger varje väg mot rättvisa för allvarliga brott. 

Många rapporter, också rapporten Chega!, återger 
information om olika brott av den indonesiska militären 
mot det timoresiska folket. Dessa brott omfattar tortyr, 
dödande, påtvingade försvinnanden och förnekandet av 
civila, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter. [1] 

Under 24 år förekom otaliga brott. Till exempel, 
efter att ha förstört Falintils underhållsbas 1978, tvinga-
de indonesiska soldater och deras timoresiska kollabora-
törer civilbefolkningen in i koncentrationsläger. Alla 
inblandade vet hur svårt läget var. Under denna koncen-
tration tilläts inte icke-stridande att odla eller producera 
mat åt sig och sina familjer. Människor svalt och led av 
allvarlig undernäring och många dog. Människor neka-
des mat, utbildning och hälsovård, vilket skapade struk-
turell fattigdom som består än idag. 

Även om rättegångar för några allvarliga brott har 
genomförts i Dili och Jakarta för fall från 1999 [2], har 
rättvisa aldrig skipats och ingen juridisk lösning har 
nåtts för människor, offer eller det internationella sam-
fundet. [3] Av förövarna, som planerade och ledde dessa 
brott, har bara två timoreser fått fängelse och många 

fortsätter att leva i frihet från trovärdiga rättegångar, till 
exempel Prabowo Subianto, Wiranto och andra gene-
raler, som hittills har undgått rättegångar. 

Vi vet att de demokratiska processerna i Indonesien 
fortsätter att göra framsteg, därför att människor och 
journalister fritt tar upp fallen från 1965-1967 i det 
offentliga. Vi hoppas att den indonesiska regeringen är 
villig att beivra andra brott i det förgångna enligt 
nationella och internationella lagar och mekanismer. Vi 
fortsätter [4] att vädja till bägge staterna - Östtimor och 
Indonesien, liksom Förenta Nationerna - att diskutera 
Chega!-rapporten tillsammans med Sannings- och vän-
skapskommissionen (Commission of Truth and Friend-
ship - CTF) för att börja förverkligandet av rekommen-
dationerna i rapporten, i synnerhet upprättandet av en 
Kommission för saknade människor. Det har gått nästan 
10 år och de två regeringarna har ännu inte på allvar 
börjat uppfylla sina förpliktelser enligt CTF:s rekom-
mendationer. Vi glömmer inte de många löftena från det 
internationella samfundet att det kommer att upprätta en 
internationell tribunal om de två staterna sviker att 
avsluta straffriheten för allvarliga brott. 

Vi litar på att Joko Widodo respekterar lagen, demo-
krati och mänskliga rättigheter och vi frågar hur vi kan 
arbeta tillsammans för att övervinna de oerhörda utma-
ningar som förhindrar att Timors och Indonesiens folk 
uppnår dessa mål. 

Som aktivister för mänskliga rättigheter fortsätter vi 
och det timoresiska folket tillsammans med aktivister 
och människor från Indonesien att främja demokrati i 
Indonesien och rättvisa för Östtimors folk. 
Tack. 
Dili den 25 januari 2016 
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Översättning: Tommy Pollak 

Jokowi, glöm inte brotten mot mänskligheten 


