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ETAN 
En av de mest väldokumenterade  webbplatserna om 
Östtimor, www.etan.org, upprätthålls av ETAN - East 
Timor and Indonesia Action Network. Det är en 
amerikansk solidaritetsrörelse grundad 1991 efter Santa 
Cruz-massakern för att stödja östtimoresernas rätt till 
självbestämmande. 

I anbetraktande av Östtimors kommande självstän-
dighet ändrade och utökade ETAN sitt syfte till att 
stödja Östtimor men också mänskliga fri– och rättighe-
ter i  Indonesien samt Västpapuas rätt till självbestäm-
mande. ETAN har flera olika epostlistor (på engelska) 
som man kan prenumerera på. 

La’o Hamutuk 
En av de viktigare källorna för Merdeka & ÖsttimorIn-
formation är organisationen La’o Hamutuk, Timor-
Leste Institute for Development Monitoring and Anal-
ysis. La’o Hamutuk granskar de budgetar, lagar och 
andra dokument Östtimors regering och myndigheter 
upprättar. De granskar också andra åtgärder de vidtar. 
La’o Hamutuk delger de berörda sina synpunkter och 
publicerar dem på sin webbplats, laohamutuk.org, of-
tast både på engelska och tetum, ibland också på portu-

gisiska. 
SHEF 

I Solidaritetshuset finns lokaler för i första hand solida-
ritetsorganisationer men också för andra ideella före-
ningar. 

Huset ligger längst österut på Södermalm i Stock-
holm. För många år sedan hade Östtimorkommittén en 
liten lokal i huset och sedan dess är kommittén medlem 
i den ekonomiska förening (SHEF) som äger huset. Du 
k a n  l ä s a  m e r  p å  h u s e t s  w e b b p l a t s 
www.solidaritetshuset.se. 

I huset finns Världsbiblioteket, ett specialbibliotek 
med media/material om globala rättvisefrågor, bistånds- 
och utvecklingsfrågor, globalisering, freds- och miljö-
politik, sociala rörelser, alternativa lösningar, kultur-
möten m.m.  

Ett projekt som Världsbiblioteket driver är Global-
arkivet. Det är ett digitalt arkiv, som är öppet och Du 
kan nå på globalarkivet.se. I det hittar Du till 
exempel artiklar från nummer 22 och framåt av Mer-
deka & ÖsttimorInformation. Arkivet är sökbart på geo-
grafiska områden, ämnen etc. 
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