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José Ramos-Horta: Östtimor har helt
misslyckats bekämpa extrem
fattigdom
Inför parlamentsvalet i maj har José Ramos-Horta sagt
att regeringen har helt misslyckats på sådana betydelsefulla områden som att reducera undernäring för barn och
att förse befolkningen med rent vatten. Han är inte
kandidat i valet, men stödjer Fretilin. ”Om jag hade
varit premiärminister i tio år, hade jag under dessa år
gjort allt för att främja kvalitet på utbildningen och
landsbygdsutveckling i form av vatten och sanitet för
folket.” ”FN:s studie av våra socioekonomiska indikatorer, särskilt undernäring och barns tillväxt är extremt
negativa, jag skulle säga ett totalt misslyckande under
de tio senaste åren.”

gjort ”enorma framsteg” i att etablera en rättsstat och
konsolidera demokratin. Förra året hölls för första
gången president- och parlamentsval utan övervakning
av fredsbevarande FN-personal. Men på andra områden
har det gått snett, däribland att inte fokusera utbildningssystemet på yrkesträning som skulle ge unga
människor färdigheter av betydelse för att utveckla ett
land. ”Ni kommer få bättre betalt med hjälp av ett
yrkesbevis i elektricitet eller vatten, värme och sanitet
än om ni visar upp er doktorsgrad inom humaniora.
Alltså har det gått mycket fel från början, sedan
självständigheten. Jag hoppas att nästa regering kan
ändra på detta.” José Ramos-Horta sade vidare att att
Xanana Gusmão är en ”god man” som bryr sig om
landet, men han kan ha varit för länge i politiken.
Xanana Gusmão är frustrerad sedan politikerna omkring
honom inte har förverkligat hans stora vision.

Även om påståendena är partiska, sätter de pricken
över i:t på de utmaningar som Östtimor möter. Landet
har under det gångna decenniet fokuserat på infrastrukturprojekt och en minskande oljefond för att främja
ekonomin, men har gjort lite framsteg för att bekämpa
fattigdomen på landsbygden där nära 70 procent av
befolkningen bor. FN beräknar att nära halva befolkningen lever under den extrema fattigdomsgränsen på
1,9 dollar per dag och att hälften av barnen under fem
lider av moderat till allvarlig fysisk och mental dvärgväxt som en följd av undernäring.
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José Ramos-Horta, som var president 2007-2012,
sade att nationen med sina 1,3 miljoner invånare har
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