
Merdeka & ÖsttimorInformation nr 71— 2016 

1 

För att intervjua representanter för Sveriges och Syd-
koreas FN-representationer för forskningsarbete om 
Sydkoreas roll i United Nations Human Rights Council 
(UNHRC), där landet under 2016 är ordförandeland, 
besökte jag Genève den 16-19 oktober. Under vistelsen 
gick jag på en visning av Palais des Nations, som bygg-
des 1929-1936 för Nationernas förbund (NF) och blev 
dess nya högkvarter. Och för att få reda på hur möten 
om människorättsfrågor går till deltog jag i en session 
om Jamaica i Palais Wilson, som är uppkallat efter den 
amerikanske presidenten Woodrow Wilson (1913-1921) 

och var NF:s första högkvarter. Där håller 
Human Rights Committee, som är under-
ställt Office of the High Commissioner of 
Human Rights (OHCHR), sina möten. 
Mötets tema var hur Jamaica har uppfyllt 
sina åtaganden enligt den internationella 
överenskommelsen om civila och politiska 
rättigheter. 

Dagen innan, när jag tog reda på var Palais 
Wilson ligger, fick jag syn på en byst av 
brasilianaren Sergio Vieira de Mello (1948-
2003) som ledde United Nations Transi-
tional Administration in East Timor 
(UNTAET) 1999-2002. Han dödades den 19 
augusti 2003 i ett mycket uppmärksammat 
terrordåd i Bagdad riktat mot FN. Dådet 
nämndes under visningen av Palais des 

Nations, där guiden berättade om den trasiga FN-flagga 
som är uppsatt på en av väggarna. Sergio Vieira de 
Mello betydde mycket för Östtimor: biskop Carlos Belo 
nämnde hans namn när en ceremoni hölls där man be-
gravde människor som hade dött under självständighets-
kampen mot Indonesien. 

Gabriel Jonsson 

Fotnot: Boken Han som brann för världen: 
Fredsmäklaren Sergio Vieira de Mello är 
recenserad i Merdeka, nr. 46, 2010. 

Byst av Sergio Vieira de Mello i Genève 
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