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Förmåner för en liten elit förknippad med äldre politiker 
och stora anslag till tvivelaktiga projekt gör att regering-
en och president Taur Matan Ruak är på kollisionskurs. 

President Ruak förknippas med det nybildade partiet 
"Peoples Liberation Party" (PLP), som planerar att ut-
mana den nationella enhetsregeringen skapad av Xanana 
Gusmão och sedan förra året ledd av Rui Maria de 
Araujo. 

I en flammande appell till parlamentet i slutet av 
februari beskrev president Ruak Östtimor som en auto-
krati som tjänar den välbärgade eliten i vilken politisk 
enhet används för att få makt och privilegier och 
beklagligtvis "familjer och vänner till Xanana och bro-
der Mari har alla dragit nytta av statliga kontrakt". 

"Staten i Östtimor är alltför centraliserad. Den cent-
raliserar färdigheter, makt och privilegier. Den slösar 
bort resurser i stor skala. Den skapar första klassens 
medborgare och andra klassens medborgare", sade han. 

President Rauk har alarmerats av planerna på fler 
dyra och stora vita elefanter, medan utgifter för hälso-
vård och utbildning har minskats. 

Regeringen har budgeterat omkring 1,6 miljarder 
dollar för olje- och gasprojekt på sydkusten, trots att 

mycket talar mot en pipeline från fälten i Timorsjön. 
Andra svarta hål är det statliga oljebolaget Timor 

GAP och den särskilda ekonomiska zonen Oecusse med 
en budget på 200 miljoner dollar bara i år. Oecusse-
projektet är kanske till viss del känslomässigt eftersom 
det var där som portugiser först landsteg på Timor. Pre-
sidenten gjorde sig också lustig över planen på att bygga 
en internationell flygplats i ett område med 65.000 inne-
vånare. 

PLP:s stöd kommer från timoreser som växt upp un-
der den indonesiska ockupationen och några av dem har 
också studerat i Indonesien. De är till skillnad från Gus-
mãos generation mindre betagna av Östtimors förbin-
delser med Portugal och portugisiska. 

Så är till exempel PLP:s interimsordförande Aderito 
de Jesus Soares en advokat som var med och skrev 
konstitutionen och nyligen arbetade som ordförande i 
kommissionen mot korruption. Han slutför nu sin dok-
torsavhandling i Australien. I partiet finns också Jose 
Belo, den tidigare motståndskämpen, som nu är redaktör 
för Tempo Semanal. 

PLP:s synpunkter på utbildning och Indonesien skil- 
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Fortsättning från sidan 1 
jer det från det rådande konsensus. Soares, som 

studerat i Indonesien, säger att bahasa indonesia borde 
läras ut vid sidan av engelska och portugisiska. 

PLP är ett av 30 partier som registrerat sig inför 
president- och parlamentsvalen 2017. 

Tommy Pollák 

Källa: http://www.theaustralian.com.au/news/world/e-
timor-civil-society-on-skid-row-president/
news-story/
d30d8afbc7b45bf3d6d44ae310758e56 THE 
AUSTRALIAN ARCH 12, 2016 12:00AM 
Paul Cleary, Senior writer Sydney 

 


