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Enligt uppgifter från Indonesiens enhet för katastrofer 
och flyktingar i provinsen Nusa Tenggara Timur (NTT), 
i vilken Västtimor ingår, bodde år 2005 70.453 pro-
indonesiska flyktingar från Östtimor i området Belu, 
11.176 i den centrala norra delen av Västtimor och 
11.360 personer i huvudstaden Kupang. Totalt fanns det 
104.436 registrerade flyktingar. 

Folk som flyger till Atambua, som är en liten stad 
med ungefär 40.000 invånare omkring 36 kilometer från 
gränsen mellan Indonesien och Östtimor, kan utan svå-
righet från flygplatsen se ett slumområde i närheten. I 
slummen bor en del av flyktingarna från Östtimor. 

Fattigdom 
I CNN-nyheterna på indonesiska den 2016-08-17 rap-
porteras i samband med att Indonesien firar 71-års-
dagen av självständighetsförklaringen från den neder-
ländska kolonialmakten, om flyktingarnas situation på 
Västtimor. Man gör intervjuer med flyktingar, bl.a. 
Agustina Mutubere som är mycket fattig och är från 
Maliana. Hon bor med sina fyra barn i ett hus med ett 
rum, där taket och vägarna är gjorda av palmblad. En av 
väggarna täcks dock av material för kaffereklam. För att 

hämta vatten måste hon och grannarna gå ungefär 5 km. 
Det ser ut som att den indonesiska regeringen inte bryr 
sig mycket om flyktingarna och därför lever de i fattig-
dom och misär. Det är som under kolonialt förtryck. 

Utvecklingen i Östtimor 
Hundratals medicinstuderande östtimoreser har avslutat 
sin utbildning på Kuba. De har kommit tillbaka och det 
har bildats en medicinsk skola i Östtimor. Det kan ha ett 
samband med vad Indonesien gör i Västtimor. För unge-
fär ett år sedan sade den pensionerade indonesiske gene-
ralen Sutiyoso, som var chef för Badan Intelejen 
Negara (BIN – statligt spionorgan), att BIN skulle 
bygga ett stort sjukhus i området nära gränsen till 
Östtimor. Värt att notera är att Sutiyoso deltog i attac-
ken i oktober 1975 på den lilla staden Balibo, där fem 
australiska journalister som rapporterade om utveck-
lingen i konflikten på Östtimor mördades. 

Indonesiska media rapporterar att några hundra kilo-
meter vägar ska byggas upp till Östtimors enklav i Väst-
timor - Oecussi. Det ska byggas några nya hus i 
Atambua. Om husen är till för flyktingar, sägs inte. 
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