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Efter att Östtimor blev självständigt, hjälpte tusentals 
voluntärer till för att återuppbygga det ödelagda utbild-
ningssystemet. Nu när nästan 90 procent av eleverna går 
i skolan finns det en efterfrågan på kvalitativ under-
visning, men landet behöver hjälp för att utbilda de 
otaliga oerfarna lärarna. Många skolor fick återupp-
byggas till följd av att Indonesien använde den brända 
jordens taktik i samband med uttåget ur Östtimor 1999. 
Den tidigare presidenten José Ramos-Horta sade att 
regeringen fick bygga upp utbildningssystemet från 
början och att enorma satsningar har gjorts. Långt över 
1.000 skolor har återuppbyggts eller reparerats under de 
gångna fem åren. 

Utbildning värderas högt i Östtimor. På eftermid-
dagen varje skoldag kan man se tusentals elever i 
huvudstaden på väg hem i prydliga uniformer. I sko-
lorna är dock många lärare oerfarna och obetalda. Under 
den indonesiska ockupationen kom uppskattningsvis 75 

procent av lärarna från Indonesien och de återvände 
innan Östtimor blev självständigt. Volontärer fyllde 
gapet. Många av dessa är kvar. Som en konsekvens av 
att antalet studenter ökar stiger efterfrågan på utbildning 
av högre kvalitet. Enligt Ramos-Horta råder det brist på 
utbildad personal som kan utbilda lärarna. Mycket få 
lärare är erfarna. 

Skolan Rainha da Paz får finansiellt stöd från 
Australien för att utbilda de otaliga frivilliga lärarna. 
Genom programmet har hittills 2.000 lärare kunnat 
utbildas. Betydligt fler lärare behövs emellertid för att 
möta den stora efterfrågan på utbildad arbetskraft. 
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