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GEOGRAFSKA IN ZGODOVINSKA ANALIZA VZHODNEGA TIMORJA
IZVLEČEK:
Vzhodni Timor je majhna država, ki zavzema vzhodno polovico otoka Timor v južnem delu
indonezijskega otočja. Zaradi bližine ekvatorja ima vroče in vlažno tropsko podnebje z
monsunskimi padavinami. Timor gradijo nepropustne kamnine iz mezozoika, za razliko od
ostalih otokov, ki so pretežno iz vulkanskih kamnin. Večina prebivalstva je katoličanov. To je
zapuščina skoraj 400-letne vladavine Portugalcev. Le nekaj dni po razglasitvi neodvisnosti
leta 1975, so državo okupirale indonezijske vojaške sile. Veliko krivde za indonezijsko
okupacijo so nosile takratne velesile, ki so v novi državi videle grožnjo širjenja komunizma.
Skoraj četrtstoletna okupacija nekdanje nizozemske kolonije Indonezije je za seboj pustila
veliko gospodarskih težav in žrtev. Upanje o izboljšanju razmer se je začelo z zamenjavo
indonezijskega predsednika in s pomočjo Organizacije Združenih narodov organiziranega in
izpeljanega plebiscita. Na njem so prebivalci z veliko večino izglasovali samostojnost. Od
plebiscita so se na območju zamenjale še štiri misije Združenih narodov, ki so pripomogle pri
izgradnji nove države. Zadnja misija je svoj mandat zaključila decembra 2012. Mlada država
večino prihodkov dobiva od zalog nafte in zemeljskega plina na dnu Timorskega morja ter
ponovne rasti kmetijstva.
KLJUČNE BESEDE: Vzhodni Timor, jugovzhodna Azija, politična geografija, kolonializem,
krizno območje.

GEOGRAPHICAL AND HISTORICAL ANALYSIS OF EAST TIMOR
ABSTRACT:
East Timor is a small country which covers eastern part of the island of Timor in the southern
part of the Indonesian archipelago. Due to the proximity of the equator it has a hot and humid
tropical climate with the monsoon rainfall. Timor is build from impermeable rocks of the
Mesozoic Era, unlike other islands, which are mainly from volcanic rocks. The majority of
the population is Catholic. These beliefs are the legacy of the almost 400-year old Portuguese
reign. Just a few days after the declaration of independence in 1975, the country was occupied
by Indonesian military forces. Most of the blame for the Indonesian occupation can be put on
the world superpowers of that time, which saw a looming threat of communism in the new
country. Almost a quarter of a century long occupation of a former Dutch colony, left behind
numerous economic problems and victims. The situation started to improve after the
replacement of the Indonesian president and the subsequent plebiscite organised with the help
of the United Nations. The majority of the people voted for the independence. Since then,
there had been four more missions of the United Nations which helped with the development
of the new country. The last mission ended its mandate in December 2012. The young
country gets the majority of its income from the oil and gas sources in the Timor Gap and
from re-growth of agriculture.
KEYWORDS: East Timor, South-East Asia, Political Geography, colonialism, crisis area.
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1. UVOD
1. 1. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
Namen diplomskega dela je predstaviti geografske značilnosti in zgodovinski razvoj
Vzhodnega Timorja, majhne otoške države, ki se je po več letih zatiranja uspešno osvobodila
izpod portugalske kolonialne in nato še indonezijske okupacijske oblasti.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del predstavlja geografsko predstavitev
države Vzhodni Timor, drugi del pa ponazarja zgodovinsko dogajanje. Glavni cilj
geografskega dela je predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske poteze Vzhodnega
Timorja. Pri naravnogeografskih značilnostih bom podrobneje predstavila geološko in
geomorfološko zgradbo, podnebne in hidrogeografske značilnosti ter prsti, rastlinstvo in
živalstvo. Sledil bo pregled družbenogeografskih potez, kjer bom predstavila osnovne
demografske značilnosti prebivalstva, poselitev in gospodarstvo. Cilj zgodovinskega dela je
kronološko predstaviti razvoj Vzhodnega Timorja. Od predkolonialne dobe, obdobja
portugalske zasedbe, osvoboditve izpod portugalske nadoblasti, do invazije Indonezije in
preprek na dolgi poti k samostojnosti. Zadnji del prikazuje razvoj in dogajanje v novi državi s
pomočjo različnih misij Združenih narodov v prvih desetih letih samostojnosti.
V diplomski nalogi želim potrditi ali ovreči naslednji hipotezi:
· Vzhodni Timor je iz utemeljeval in upravičeval nastanek lastne države na kolonialni
dediščini in iz nje izvirajočih družbenih posledicah. Na sodobni razvoj države je
bistveno vplivalo razmerje svetovnih velesil v času hladne vojne in mednarodna
politična klima, manj pa notranje družbene razmere,
· težave na gospodarskem in socialnem področju so nastale kot posledica portugalske
nadoblasti in indonezijske okupacije ter v času ponovne osamosvojite.
1. 2. METODE DELA
Predvsem zaradi velikega finančnega zalogaja ter tudi zaradi oddaljenosti Vzhodnega
Timorja se pri diplomskem delu nisem posluževala terenskega dela. Obiskala sem Indonezijo,
kjer pa se je vsak poizkus o poizvedbi in ob omembi Vzhodnega Timorja končal s sovražnim
pogledom in zaključkom pogovora. Čeprav je bilo preučevano območje nekoč del Indonezije,
tamkaj nisem pridobila nobenih koristnih informacij ali gradiva o tematiki dela. Kljub temu,
da je bil v času obiska Indonezije Vzhodni Timor razmeroma blizu, se za njegov obisk nisem
odločila, ker bi to predstavljalo še dodatne finančne stroške. Samo za primerjavo; cena
povratne letalske vozovnice Denpasar (Bali)–Dili je bila le malo nižja od cene povratne
letalske vozovnice Benetke–Džakarta.
Pri pisanju diplomskega dela so bile tako uporabljene kabinetne metode dela. Preučila
sem dostopno literaturo, vire in publikacije na svetovnem spletu ter razpoložljiva statistična
gradiva. Literature v slovenskem jeziku je zelo malo. Večinoma je Vzhodni Timor omenjen v
splošnih leksikonih, enciklopedijah, turističnih vodnikih in redki strokovni literaturi. Pri
pisanju sem se zato osredotočila predvsem na analizo virov in literature na svetovnem spletu,
ki je bila večinoma v angleškem in portugalskem jeziku. Pregledovanje spletnih virov je bilo
težavno in mi je povzročalo nemalo težav zaradi ukinjanja in nedostopnosti posameznih strani
pri njihovem ponovnem iskanju. Preglavice so mi povzročali tudi razni statistični podatki, še
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posebej za demografsko statistiko, kjer so se podatki glede na različni vire močno razlikovali.
Kartografsko gradivo in preglednice sem povzela po spletnih virih in jih ustrezno priredila.
Glede tematike preučevanega območja je več literature posvečene zgodovinskemu
razvoju kot geografski tematiki. Osnovne informacije v zvezi s fizičnogeografskim orisom so
lahko dostopne na več spletnih straneh. Za bolj poglobljeno analizo znotraj posamezne
tematike pa je bilo potrebno težavno iskanje znanstvenih člankov, raziskav in podrobnejših
publikacij. Za analiziranje družbenogeografskih značilnosti sem uporabila publikacije, ki jih
je izdal Statistični urad Vzhodnega Timorja ter podatke s strani Svetovne banke (The World
Bank). Poglavje o prebivalstvu in poselitvi je v veliki meri napisano s pomočjo publikacije
'Atlas 2004', ki jo je izdal Statistični urad Vzhodnega Timorja. V njem so prikazani rezultati
in demografski vzorci zbrani iz popisa prebivalstva in gospodinjstev na Vzhodnem Timorju v
letu 2004. Popis prebivalstva in gospodinjstev je bil ponovno izveden v letu 2010, vendar
njegovi podrobnejši rezultati še niso bili na voljo v celoti. Pri pisanju sem se tako opirala na
podatke iz 'Atlasa 2004', kjer pa je bilo mogoče, sem podatke posodobila. Poglavje o
gospodarstvu je bilo napisano s podporo publikacij in letnih poročil na straneh statističnega
urada in vzhodnotimorskih ministrstev. Največ z gospodarstvom povezanega gradiva se
nanaša na naftne zaloge na dni Timorskega morja. Zgodovinskemu razvoju je namenjeno več
literature. Veliko virov je predvsem za dogajanje v času osvobajanja izpod portugalske
nadoblasti, za obdobje v času indonezijske nadoblasti ter za samo obdobje priprav na
referendum in po njem. Novejše gradivo, za obdobje po osamosvojitvi, je povzeto po člankih
tujih medijskih hiš, največ iz britanskih, ameriških in avstralskih obveščevalcev. Vsi
uporabljeni članki, večinoma iz BBC News, The New York Times, The Australian, ABC
News Online ter drugih, so bili v času pisanja prosto dostopni na medmrežju. Informacije o
vseh petih misijah Združenih narodov na Vzhodnem Timorju, njihove naloge in čas trajanja,
vključno s podaljševanjem mandatov, so povzeti iz podatkov uradne spletne strani Združenih
narodov ter pripadajočih Resolucij.
1. 3. LEGA IN ORIS VZHODNEGA TIMORJA
Država Vzhodni Timor leži v Jugovzhodni Aziji na najbolj južnem delu
Indonezijskega otočja.1 Njegovo 14.954 km2 veliko ozemlje zavzema vzhodno polovico otoka
Timor in enklavo Oekusi (817 km2), na zahodnem, indonezijskem delu otoka Timor. Ozemlju
Vzhodnega Timorja pripadata tudi otok Ataúro ali Pulo-Cambing (140 km2), ki je le 23 km
severno oddaljen od prestolnice Dili ter otok Jako (11 km2), ki predstavlja najbolj vzhodno
točko države Vzhodni Timor.2, 3
Vzhodni Timor je parlamentarna republika s tremi vejami oblasti. Vodja države je
predsednik republike. Predsednik vlade je najpomembnejša državna funkcija in ima izvršno
oblast. Državni parlament ima zakonodajno oblast, sodno oblast pa ima vrhovno sodišče.
Administrativno je Vzhodni Timor razdeljen na 13 distriktov, ki so zapuščina portugalske
uprave. Največja koncentracija prebivalstva je v distriktu Dili, najmanjša koncentracija
prebivalstva pa je v distriktu Aileu.4

1

East Timor Country Review, 2011. Youngblood Coleman, D., Ph. D. (ur.). Huston, CountryWatch, str. 1. URL:
http://www.countrywatch.com (Citirano 31. 1. 2012).
2
University of Coimbra, Situation and limits. 2012. URL: http://www.ci.uc.pt/timor/geography.html (Citirano
13. 1. 2012).
3
Timor-Leste em Números, 2010/Timor-Leste in Figures, 2010. Edição 2011/Edition 2011. Dili, Direcção
Nacional de Estatística, str. 9, 11. URL: www.dne.mof.gov.tl (Citirano 10. 11. 2011).
4
Government of Timor-Leste. 2011. URL: http://timor-leste.gov.tl/?p=547&lang=en (Citirano 7. 11. 2011).
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Karta 1: Otok Timor in morja, ki ga obkrožajo.

Vir: Durand, F., 2011, Three centuries of violence and struggle in East Timor (1726-2008).
Otok Timor se nahaja na južni polobli le okoli 600 km severozahodno od avstralskega
mesta Darwin in okrog 1000 km od indonezijskega otoka Java. Njegovo ime izhaja iz
malajske besede za Orient ali vzhod in je največji in najvzhodnejši otok Malih Sundskih
otokov.5, 6 Otok je orientiran v smeri jugozahod–severovzhod in zaradi svoje lege tvori
nekakšen lok in prehodno območje med Azijo in Avstralijo. Leži med vzporednikoma 8°17' in
10°22' južne zemljepisne širine in med poldnevnikoma 123°15' in 127°19' vzhodne
geografske dolžine. Skupna površina otoka Timor je podobna velikosti države Nizozemske, to
je nekaj več kot 32.000 km2. 7, 8
Otok je na jugu obkrožen s Timorskim morjem, ki se proti zahodu odpira v Indijski
ocean, na vzhodu pa v Arafursko morje, ki je del Tihega oceana.9 Na severu ga obdajata
Bandsko in Savujsko morje.10 Na severni strani otoka najdemo ožini Ombai in Wetar.11 Ožina
Wetar na severovzhodu loči Timor od otoka Kisar in otoka Wetar, ožina Ombai pa Timor loči
od otokov Lomblen, Pantar, Alor in Ombai. Ožina Roti na skrajnem jugozahodu ločuje Timor
od otokov Saval in Roti.12

5

Atlapedia – East Timor. 2012. URL: http://www.atlapedia.com/online/countries/easttimor.htm (Citirano 15. 1.
2012).
6
University of Coimbra, Situation and limits. 2012.
7
Encyclopedia of the Nations, East Timor. 2012. URL: http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-andOceania/East-Timor-LOCATION-SIZE-AND-EXTENT.html (Citirano 13. 1. 2012).
8
União Democrática Timorense/Timorese Democratic Union. 2011. URL: http://www.fitini.net/udttimor/
udttimor.html (Citirano 7. 11. 2011).
9
University of Coimbra, Situation and limits. 2012.
10
Maps of World, Location of East Timor. 2012. URL: http://www.mapsofworld.com/timorleste/geography/location-of-east-timor.html (Citirano 15. 1. 2012).
11
Atlapedia – East Timor. 2012.
12
University of Coimbra, Situation and limits. 2012.
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2. GEOGRAFSKI ORIS VZHODNEGA TIMORJA
2. 1. GEOLOGIJA IN GEOMORFOLOGIJA VZHODNEGA TIMORJA
Otok Timor je sam po sebi izjemna geološka formacija.13 Nahaja se na območju
imenovanem Bandski lok,14 ki je v obliki podkve oblikovan lok v vzhodnem indonezijskem
otočju in predstavlja stičišče treh litosferskih plošč; Indo-Avstralske plošče, Tihooceanske
plošče in Evrazijske litosferske plošče.15 Skupina otokov, ki jo sestavljajo otoki Timor, Roti,
Leti, Kisar idr., leži na zunanjem delu Bandskega loka in se od otokov v notranjosti loka
razlikuje po tem, da ni vulkanskega nastanka. Na tem delu je severozahodni del Avstralske
kontinentalne plošče trčil v del Evrazijske plošče in nastala je cona subdukcije.16 Do
subdukcije Avstralske kontinentalne litosferske plošče je prišlo v času neogena (23–1,8
milijona let nazaj). Zaradi trka litosferskih plošč na Timorju najdemo kamnine iz obeh, tako
Avstralskega kot tudi Evrazijskega območja.17
Karta 2: Tektonski nastanek otoka Timor.

Vir: Regional Tectonic of Timor Island. 2012.

13

Out of the Ashes. Destruction and Reconstruction of East Timor, 2003. Fox, J. J., Soares, D. B. (ur.).
Canberra, ANU E Press. Chapter 1 - Tracing the path, recounting the past: historical perspectives on Timor, str.
2. URL: http://epress.anu.edu.au (Citirano 31. 1. 2012).
14
East Timor Country Review, 2011.
15
Wikibooks. 2012. URL: http://en.wikibooks.org/wiki/The_Geology_of_Indonesia/Banda_Arc (Citirano 27. 1.
2012).
16
Bibliography of Indonesia Geology. 2012. URL: http://www.vangorselslist.com/banda_sunda.html (Citirano
15. 2. 2012).
17
Hamson, G., 2004. The Tectonic Evolution of East Timor and the Banda Arc, str. 1. URL: http://www.
earthsci.unimelb.edu.au/~kwalsh/Gill%20Hamsons%20lit%20survey.pdf (Citirano 10. 1. 2012).
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Kamnine in sedimenti na otoku Timor in s tem tudi v državi Vzhodni Timor prihajajo
iz različnih območij in obdobij. Delimo jih na avtohtone in na alohtone kamnine. Avtohtone
kamnine in sedimenti so sestavljeni iz skal in usedlin, ki so bile ustvarjene na mestu, kjer
danes leži Vzhodni Timor. Sem uvrščamo kamnine in sedimente iz Avstralske kontinentalne
plošče. Kamnine alohtonega izvora so sestavljene iz kamnin, ki so nastale drugje, vendar so
bile kot rezultat tektonskega delovanja prenesene na to območje. V to skupino uvrščamo
kamnine azijskega izvora.18, 19
Slika 1: Shematični prerez vzdolž otoka Timor in Timorskega jarka.

Vir: Thompson, S. J., 2011. Geology and Soils in Timor-Leste. Dili, Timor-Leste, str. 5.
Avtohtone kamnine so porazdeljene po vsej državi Vzhodni Timor, najdemo jih tudi v
enklavi Oekusi. Bolj razširjene so na vzhodni polovici države (območje poteka približno od
poldnevnika v bližini Manatuta do otoka Jako) ter na jugozahodu. Avtohtoni del je sestavljen
iz zaporedja različnih vrst kamnin, ki so nastajale od obdobja perma (pred približno 290
milijoni let) do pleistocena (končal se je približno 2 milijona let nazaj), s prekinitvami in
primanjkljajem kamnin iz obdobja krede (približno od 145 do 65 milijonov let nazaj). Te
kamnine so skrilavci z vmesnimi plastmi apnenca ter tudi peščenjak in konglomerat. Del
kamnin sestavljajo tudi mlajši, kvartarni, rečni in morski sedimenti in visoki koralni grebeni.
Morske sedimente najdemo na obalnih ravnicah in prevladujejo na južni obali države. Visoki
koralni grebeni so sestavljeni iz apnencev odmrlih koral in jih najdemo na območju Baucau in
Los Palos ter pri otoku Jako.20
Območje alohtonih kamnin je zelo raznovrstno in se razteza predvsem na
severozahodu države. Tudi te kamnine najdemo v enklavi Oekusi. Sestavljajo ga nizko in
srednje preobražene metamorfne kamnine in magmatske kamnine, oblikovane med obdobji
perma (pred približno 290 milijoni let) in eocena (pred približno 50 milijoni let). To so razni
skrilavci, biotit ali magnezijeva sljuda, amfibolit, marmor, različne vrste apnenca, laporja,
vulkanske breče in vulkanskih skal.21
Na območju države Vzhodni Timor so različne rude (baker, svinec, zlato, srebro,
mangan) in drugi mineralni viri (npr. smukec oz. talc, magnezit, fosforit), katerih količine še
niso povsem določene. Na dnu Timorskega morja so nahajališča nafte in zemeljskega plina.22

18

Kaul, P. F. T., 2004. Geologija Vzhodnega Timorja, kratek povzetek. Brazilski inštitut za geografijo in
statistiko (IBGE). Florianopolis, Brazilija. URL: http://www.timorcrocodilovoador.com.br/geologia-kaul.htm
(Citirano 7. 11. 2011).
19
Bibliography of Indonesia Geology. 2012.
20
Kaul, P. F. T., 2004.
21
Prav tam.
22
Prav tam.
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Karta 3: Geološka skica Vzhodnega Timorja.

Vir: Timor Crocodilo Voador. 2012.
Površje Vzhodnega Timorja je nastalo s hitrim dvigom zaradi trčenja kontinentalnih
plošč, zato procesa erozije in zniževanja površja še nista povsem zaključena. Posledica tega je
zelo razčlenjeno hribovito površje, razrezano z globokimi dolinami in razmeroma ozkimi
obalnimi ravnicami.23, 24
Trše alohtone kamnine predstavljajo gorati del države Vzhodni Timor in prekrivajo
okoli tretjino ozemlja.25 Gorske verige potekajo vzporedno z otokom in razpolavljajo državo
na dva dela.26 Višje nadmorske višine se pojavljajo v središču otoka, na zahodni strani
nekdanje portugalske kolonije, kjer najvišjo točko najdemo v verigi Ramelau.27 Gorska veriga
Ramelau se razteza na približno tretjini zahodnega ozemlja Vzhodnega Timorja, v tej verigi
pa se nahaja tudi najvišji vrh Vzhodnega Timorja, to je vrh Tatamailau z nadmorsko višino
2960 m.28, 29 Vrh se nahaja 11 km vzhodno od vasi Astabe, ki je locirana ob glavni cesti Dili–
23

University of Coimbra, The geomorfology. 2012. URL: http://www.ci.uc.pt/timor/geomorf.html (Citirano 13.
1. 2012).
24
Natek, K., Natek, M., 2006. Države sveta. Ljubljana, Mladinska knjiga, str. 370.
25
Atlas of Mineral Resources of the ESCAP Region (AMRS), 2003. Volume 17. Geology and Mineral
Resources of Timor-Leste. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. New York, United
Nations, Chapter I - Timor-Leste: Background Data and Socio - Economic Conditions, str. 7.
26
Waldman, M., 2003. Geografia do Timor Leste, str. 2. URL: http://www.timorcrocodilovoador.com.br/
geografia-mauricio_waldman.htm (Citirano 21. 1. 2012).
27
University of Coimbra, The geomorfology (2012).
28
AMRS, 2003, Chapter I, str. 9.
29
Timor-Leste em Números, 2010/Timor-Leste in Figures, 2010, 2011, str. 6.

7

Anja Ilar

Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja

Gleno. Veriga Ramelau se nato spusti v nižja gorovja, ki se proti zahodu in vzhodu nato vse
bolj spušča v hribovja in rečne doline. Na severu se v stopnjah spušča na obalna območja
Dilija in Aileua, ki sta nižja, kot je povprečna višina verige Ramelau. Med obalno ravnico pri
Diliju in gorsko verigo je visoko gorsko območje, veriga Aileu, ki se razteza od vzhodne meje
z distriktom Ermera, skozi distrikt Aileu proti jugu do distrikta Manatuto. V tej verigi so
najvišji tisti vrhovi na zahodu, najvišji vrh pa je Olopana s 1700 m nadmorske višine. Višine
vrhov se postopoma zmanjšujejo od višine 1700 m na zahodu, do 1100–900 m na vzhodu. To
območje lahko opišemo kot hribovje, razlomljeno s severovzhodnimi dolinami. Če gledamo v
celoti, je zahodna tretjina države nekakšna »pralnica«, saj se gore raztezajo od severne obale
pa vse od 2 do 10 km od južne obale. Gorovja vzhodno od ceste Bacau – Viqueque so bolj
neenakomerna zaradi bolj kompleksne geološke zgradbe. Višji vrhovi so tudi tu sestavljeni iz
alohtonih kamnin, zato so tukaj verige bolj izolirane in porazdeljene bolj linearno.30, 31
Karta 4: Površje Vzhodnega Timorja.

Vir: Weltkarte – Osttimor. 2013.
Poleg že omenjenega najvišjega vrha Tatamailau s 2960 m ima država še šest vrhov,
ki so višji od 2000 m.32 Ti vrhovi so Usululi s 2620 m, Sabiria 2495 m v distriktu Aileu, gora
Matebian, ki meri 2380 m in leži vzhodno od Baucaua, Harupai s 2293 m v distriktu Ermera,
Laklo v distriktu Manatuto s 2050 m in gora Cablac, severno od Sane, s 2495 m, kjer po
mnenju domačinov prebivajo duše umrlih.33, 34
Površje v enklavi Oekusi je prav tako zelo razgibano. V severovzhodnem kotu lahko
zaradi nedavnih vulkanskih izbruhov vidimo najbolj divji in najmlajši relief celotnega otoka,
ki na vrhu Nipane sega do 1561 m nadmorske višine. Vulkanski otok Atauro se zelo strmo
vzpenja iz morja vse do višine 999 m, z glavnim vrhom Mano Coco.35

30

University of Coimbra, The geomorphology. 2012.
AMRS, 2003, Chapter I, str. 9, 10
32
Encyclopedia of the Nations, East Timor topography. 2012. URL: http://www.nationsencyclopedia.com/
Asia-and-Oceania/East-Timor-TOPOGRAPHY.html (Citirano 13. 1. 2012).
33
Waldman, M., 2003, str. 2.
34
University of Coimbra, The geomorphology. 2012.
35
Prav tam.
31
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Slika 2: Površje v enklavi Oekusi, v bližini kraja Pante Makasar.

Vir: Mundoteka, Timor Oriental (2012a).
Drugo tretjino površja prekrivajo planote in koralne terase, ki tvorijo širok pas okoli
gorovij in so večinoma sestavljena iz avtohtonih skrilavcev, apnencev, peščenjakov in
konglomeratov. Najbolj izrazita planota je Fuiloro na vzhodu države. Njena nadmorska višina
se znižuje proti jugu od 700 m do 500 m, vendar je zniževanje skoraj neopazno zaradi
velikega območja, ki ga pokriva. Ta planota je namreč ostanek fosilnega atola. Planoto
Fuiloro obkrožajo tri ostale planjave: Nari na severu, Lospalos proti središču otoka oziroma
proti zahodu in Rere proti jugu. Na zahodu države, ob meji z Zahodnim Timorjem, leži nizka
planota Maliana. Za severno stran Vzhodnega Timorja so značilne številne obalne terase in
obsežne planote koralnega nastanka na nadmorskih višinah od 400 m do 700 m. Velik del
severnega dela države zavzema planota Manatuto-Baucau, ki je stara planota in posledično
tudi zelo razbrazdana, le južno od Baucaua je površje še zelo ravno in skoraj nič razkosano.
Fosilne koralne terase najdemo na višinah od nekaj metrov nad morsko gladino pa vse do
1000 m na nekaterih planotah v notranjosti. Najbolj očitne planote, pokrite s fosilnimi
koralnimi grebeni, se nahajajo vzdolž severne obale med Manatutom in vzhodnim koncem
otoka. Notranje ravne površine v bližini obale so vedno omejene s pleistocenskimi koralnimi
grebeni, ki so pravzaprav planotaste površine in bi jih lahko poimenovali tudi morske ravnice.
To so površine, na katerih je bil razvoj koral začasno omejen zaradi višine morske gladine.
Dve najbolj očitni morski ravnici, poraščeni s fosilnimi koralami, sta planota južno od
Baucau-a in rahlo proti jugu nagnjena površina, sedaj jezero, napolnjeno s sladko vodo, na
vzhodu v distriktu Lauterm. Dvignjeni koralni grebeni predstavljajo obalno črto na severni
obali in so zelo razviti zahodno od Manatuta in vzhodno od Baucau-a. Kvartarne in recentne
koralne terase na severni obali Timorja in na sosednjem otoku Atauro se dvigajo vse do 700
m nadmorske višine. To nakazuje hitre dvige v zadnjih 100.000–200.000 letih. Obstaja 11
različnih stopenj teras na otoku Atauro, vsaka od njih pa prikazuje razvoj apnenca v koralnem
grebenu.36, 37

36
37

University of Coimbra, The geomorphology. 2012.
AMRS, 2003, Chapter I, str. 7, 9, 10.
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Preostalo tretjino površja predstavljajo planote in nižinska območja, ki se nahajajo
predvsem na vzhodu in jugu.38 Sestavljeni so iz morskih in rečnih sedimentov. Največja
ravnica je na južnem delu, kjer jo sestavljajo močvirja in delte rek.39, 40 Južna obalna ravnica
se razteza od meje z Indonezijo do Viqueque, nato pa bolj ozko do Lore, vendar je še vedno
širša od obalnih ravnic na severu države. Najpomembnejše ravnice na jugu so Alas, kjer
vijuga reka Lacló, Quirás, kjer v deževnem obdobju teče Sahe, Luca, ki je zalita z Dilor, in
ravnica Bilibuto. Tudi na severu obstaja nekaj obalnih ravnic med Lautém in Baucau in v
regijah Vemasse in Manatuto. Glavne ravnice so Batugadé, po kateri teče potok Lois, ter
ravnice Metinaro, Dili, Manatuto in Com.41
Slika 3: Površje v bližini mesta Dili.

Vir: Mundoteka, Timor Oriental. 2012b.
Hribovit relief in strma pobočja niso ugodna za poselitev. Prvotna poselitev je bila
večinoma razpršena, današnja pa je skoncentrirana ob obalah. Zaradi razgibanega površja
prevladujejo manjša mesta, z izjemo Dilija. Hribovito površje se zniža le ob izlivih rek v
morje, kjer so nastale obalne ravnice in peščene nasipine, značilne predvsem za južno obalo.
Karakteristika obal s peščenimi sipinami otežujejo nastanek pristanišč, okoliški koralni
grebeni, ki se ob nizki oseki pojavijo celo na površju, pa ovirajo dostop do obale. Hribovit
teren je neugoden tudi za kmetijstvo, strma pobočja pa so izpostavljena eroziji.

38

AMRS, 2003, Chapter I, str. 7.
Waldman, M., 2003, str. 2.
40
Globaleducation – East Timor. 2012. URL: http://www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/pid/42
#Land (Citirano 15. 1. 2012).
41
University of Coimbra, The geomorphology. 2012.
39
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2. 2. PODNEBJE IN HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNEGA
TIMORJA
Vzhodni Timor leži v tropskem pasu in ima ekvatorialno podnebje z visokimi
temperaturami in majhnimi temperaturnimi amplitudami.42 Ima tudi značilno izrazito deževno
in sušno dobo, ki ju določa monsun.43
Po Köppnovi klimatski klasifikaciji je podnebje Vzhodnega Timorja savansko (Aw).44
Zaradi reliefa, slemenitve gorovij in bližine Avstralije je potrebno poudariti, da se na območju
pojavljajo lokalne razlike. Lokalne razlike, majhnost države in bolj ali manj konstantne
temperature med letom so pripeljale do tega, da je bil Vzhodni Timor opredeljen še s pomočjo
Schmidtove in Fergusonove klasifikacije. Njuna klasifikacija je bila sprejeta posebej za
izotermična podnebja Indonezije in temelji samo na podlagi količine padavin. Izoblikovana je
na razlikovanju med vlažnimi in suhimi meseci, vendar sta namesto upoštevanja povprečja
padavin, upoštevala posamezna leta z vlažno in suho dobo ter tako določila povprečje
rezultatov. Schmidtova in Fergusonova klasifikacija opredeljujeta število suhih in vlažnih
mesecev. Pri suhih mesecih je količina padavin manjša od 60 mm. Vlažni meseci so meseci,
ki prejmejo 100 ali več mm padavin. Meseci, ki imajo 60 mm padavin ali več ter manj kot
100 mm padavin, so prehodni meseci. Po določitvi števila vlažnih in suhih mesecev sta na
podlagi rezultatov določila kvocient za določitev skupno osmih vrst podnebnih tipov,
označenih s črkami od A (bolj vlažni meseci) do H (več sušnih mesecev).45, 46
Po H. L. Silva bi Vzhodni Timor tako lahko razdelili v pet tipov podnebij: C, D, E, F
in G. Pri določevanju ima velik vpliv ozemlje Vzhodnega Timorja, ki je razdeljeno na severno
in južno obalo z gorovji, ki potekajo od vzhoda do zahoda. Vzdolž južne obale bolj
prevladujeta tipa C in D. Južna obala ima deževno obdobje od novembra do junija in sušno
obdobje od julija do oktobra. Letna količina padavin v podnebnem tipu C je preko 2000 mm
ter med 1000 mm in 2000 mm pri tipu D. Enako količino padavin kot D ima tudi podnebni tip
E, ki skupaj s tipom F prevladuje na severni obali. Tip F prejme približno 750 mm padavin.
Najmanj padavin, le okoli 500 mm, prejme tip G, ki ga najdemo le na zelo majhnih površinah
na severu. V tem podnebnem tipu so mokri meseci od decembra do marca, ostali pa so suhi.47
2. 2. 1. GLAVNE ZNAČILNOSTI PODNEBJA VZHODNEGA TIMORJA
Podnebje Vzhodnega Timorja zaznamuje kratko, a intenzivno monsunsko deževje, ki
mu sledi daljše sušno obdobje. Zaradi bližine Avstralije sta monsunska cikla bolj izrazita kot
tista na velikih otokih indijskega arhipelaga.48
V času severozahodnega ali mokrega monsuna, od novembra do maja, pihajo vetrovi
iz severozahoda, ki prinesejo nevihte in obilno deževje. Zmerni, sveži in suhi vetrovi iz
Avstralije pa prinašajo malo dežja in nižje temperature, tj. jugovzhodni ali suhi monsun.
Razlika v temperaturi med enim in drugim monsunom je skoraj nezaznavna.49
42

Waldman, M., 2003, str. 3.
Atlapedia – East Timor. 2012.
44
Köppen-Geiger Climate Classification in Asia-Pacific, 2010. United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA). URL: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OCHA_ROAP_
Koeppen-Geiger_v1_100609.pdf (Citirano 26. 4. 2013).
45
Welcome to Timor-Leste – climate. 2011. URL: http://www.gov.east-timor.org/AboutTimorleste/climate.htm
(Citirano 7. 11. 2011).
46
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries – climate & hydrology. 2012.
47
Welcome to Timor-Leste – climate. 2011.
48
Out of the Ashes, 2003, Chapter 1, str. 2
49
Welcome to Timor-Leste – climate. 2011.
43
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V obdobju SZ monsuna, vlažni zrak prinašajo morski vetrovi po tem, ko prečkajo
otoke indonezijskega arhipelaga. Kot rezultat tega prečkanja se padavine nad severnim
Timorjem pojavijo le v primeru, da so te vlažne mase na velikih višinah. Severni del zato
prejme manjšo količino padavin, ki narašča proti notranjosti in jugu. Južno območje ima
veliko višjo količino padavin kot severni del, ne samo zaradi monsunskega deževja, temveč
tudi zaradi večje oddaljenosti od ekvatorja in višjih temperatur. Južna obala ima kmalu po
koncu SZ monsuna namreč še drugo deževno obdobje. Tukaj je pomembno predvsem to, da je
otok Timor 'samo' okoli 500 km oddaljen od avstralske celine in da je njegova lega skoraj
pravokotna na vlažni monsun ter da se suhi vetrovi, ki pihajo iznad Avstralije, navlažijo na
svoji poti čez Timorsko morje. Ta vlaga se izgubi v močnih padavinah takoj, ko vetrovi
dosežejo kopno in tako vetrovi na severni del otoka pridejo skoraj suhi. Poleg tega ima
območje na jugu več ravnin, ki so poraščene z bujno vegetacijo in zadržujejo več vlage.50, 51
Karta 5: Položaj podnebnih dejavnikov v času mokrega monsuna (november - april).

Vir: Pacific Climate Change Science Program. Current and future climate of Timor Leste,
2011, str. 3.
Zgornja karta prikazuje normalni položaj večjih podnebnih dejavnikov v času mokrega
monsuna od novembra do aprila. Puščice prikazujejo smer pihanja vetrov blizu površja,
modro osenčeni pas predstavlja pas padavin, rdeč oval predstavlja zahodno pacifiški topli
bazen, obkrožena črka V pa predstavlja območje visokega zračnega pritiska.52
Na Vzhodnem Timorju pade povprečno 1200 mm padavin. Razporeditev padavin je
pogojena orografsko iz z oddaljenostjo od morja. Količina padavin je najvišja v deževnem
obdobju in najnižja v sušnem obdobju.53
Obdobje padavin na severu traja od decembra do maja in na jugu od decembra do
junija. V drugih mesecih praktično ni padavin. V povprečju pade od 1200 do 1500 mm dežja.
Padavine se zelo razlikuje glede na lokacijo obale in teren. Zaradi bližine Avstralije južni del
50

Out of the Ashes, 2003, Chapter 1, str. 2.
Welcome to Timor-Leste – climate. 2011.
52
Pacific Climate Change Science Program. Current and future climate of Timor Leste, 2011, str. 3. URL:
http://www.cawcr.gov.au/projects/PCCSP/pdf/5_PCCSP_East_Timor_8pp.pdf (Citirano 14. 6. 2012).
53
Welcome to Timor-Leste – climate. 2011.
51
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prejme več padavin kot sever. Na južnem območju pade povprečno 1600–2700 mm padavin.
V gorskih območjih osrednjega Vzhodnega Timorja, kjer je podnebje hladnejše, znaša
količina padavin okoli 3200 mm. Najmanj padavin pade na severnem območju, kjer letna
količina padavin znaša med 500 in 1000 mm.54, 55
Poleg razlike v sami količini padavin, med severnim in južnim delom, razlikujemo
tudi med dvema različnima vzorcema padavinskega režima. Severna obala ima en višek
padavin (vpliv SZ monsuna), medtem ko ima južna obala bi-modalni tip padavin z dvema
viškoma. Prvi višek padavin je med decembrom in februarjem in drugi, manjši, višek padavin
se pojavi v času med majem in junijem, v obdobju suhega JV monsuna.56
Karta 6: Povprečna letna količina padavin na Vzhodnem Timorju.

Vir: Vulnerability to Climate Variability and Change in East Timor. 2012.
Pričakovane podnebne spremembe napovedujejo povečanje padavin v tropskem
omočju, tako v času azijskega, severozahodnega ali mokrega monsuna, kot tudi v času
avstralskega, jugovzhodnega ali suhega monsuna. Večina modelov napoveduje medletno
spremenljivost v času mokrega monsuna, kar pa bo vseeno vodilo k povečanju dolgoletnega
povprečja padavin. Večja variabilnost lahko privede do spremembe padavinskega režima
znotraj posameznih mesecev. Takšno stopnjevanje bi lahko počasi privedlo do bimodalnega
padavinskega vzorca po celi državi. Zaradi še neznane količine aerosolov in ogljikovih emisij
je napovedovanje sprememb pri monsunih, še zlasti za severozahodni monsun, zelo oteženo.
Nekatere napovedi kažejo tudi, da bodo lahko ekstremi padavinski dnevi v prihodnje
pogostejši ali pa jih po manj in bodo bolj intenzivni.57
Na Vzhodnem Timorju se bo količina padavin povišala po celotni državi. Najbolj se
bo količina povišala v osrednjih, bolj goratih območjih, vzdolž gorskih verig in proti južni
obali. Severna obala trenutno prejme manj padavin kot južna, po napovedih sodeč pa kaže da
bo tako tudi v prihodnje.58
54

Encyclopedia of the Nations, East Timor climate. 2012. URL: http://www.nationsencyclopedia.com/Asia-andOceania/East-Timor-CLIMATE.html (Citirano 13. 1. 2012).
55
AMRS, 2003, Chapter I, str. 10.
56
Costin, G., Powell, B., 2006. Australian water research facility. Situation Analysis Report Timor Leste, str. 5.
URL: http://www.watercentre.org/resources/publications/reports/Costin%20-%20Powell%20-2006-_%20Timor
%20Leste%20Situation%20Analysis_FIN.pdf (Citirano 13. 1. 2012).
57
Kirono, D., 2010, str. 21.
58
Seeds of Life 2, 2010. Climate change and its effects on agriculture in Timor-Leste, Ministry of Agriculture
and fisheries, Comoro Nicolao Loubato, Dili, Timor Leste, str. 2. URL: http://seedsoflifetimor.org/wpcontent/uploads/2011/11/CC_SoL-4-page-FINAL.pdf (Citirano 9. 6. 2012).
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Vzhodni Timor leži le nekaj stopinj južno od ekvatorja. Za vsa območja okoli
ekvatorja je značilno, da se trajanje dneva in noči zaradi večinoma nespreminjajočega vpada
sončnih žarkov spreminja le minimalno. To ima za posledico tudi majhne razlike med
povprečno letno temperaturo. Povprečna januarska temperatura meri 30 °C in julijska 25 °C.59
Sprememba temperature je majhna na dnevni in sezonski ravni.60 Kljub temu so lahko
dnevne razlike v temperaturi večje kot razlike med posameznimi meseci. Razlika v
temperaturi med 14. in 15. uro popoldne ter med temperaturo pred sončnim vzhodom je v
mokrih mesecih med 7 in 9 °C in okoli 13 °C v suhem obdobju.61 Temperatura pada tudi z
nadmorsko višino, saj so kljub majhni temperaturni razliki severna in južna območja toplejša
od gorskih regij. Zaradi razgibanosti terena so pogoste hitre temperaturne spremembe v samo
nekaj minutah vožnje ali pri vzponih za nekaj 100 m.62 Povprečna letna temperatura na
morski gladini znaša 27 °C. Pri nadmorski višini 500 m se temperatura spusti na 24 °C, na 21
°C na 1000 m, na 18 °C na 1500 m in na 14 °C na 2000 m nadmorske višine. Povprečno se
temperatura z nadmorsko višino ohladi za 5,5 °C na 1000 m.63, 64
Kljub majhnemu variiranju temperature, lahko s primerjavo odstopanj od povprečne
mesečne temperature razločimo toplo in hladno obdobje. Toplo obdobje je v času mokrega
monsuna od novembra do konca aprila in ima povprečne temperature od 29 °C do 35 °C. V
razdobju suhega monsuna od maja do oktobra je suho obdobje. Temperature v tem času so v
povprečju 20 ° - 33 °C. Najhladnejši mesec je julij, najbolj vroč pa november.65, 66
Karta 7: Povprečna letna temperatura na Vzhodnem Timorju.

Vir: Vulnerability to Climate Variability and Change in East Timor (2012).
Ne glede na prihodnjo količino emisij v zraku, vse podnebne projekcije kažejo, da se
bo temperatura povišala za od + 0,8° do + 2 °C. Zvišanje povprečne temperature bo imelo za
posledico tudi večje število vročih dni in toplih noči.67
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Najvišja vlažnost zraka je med decembrom in majem, v času trajanja vlažnega SZ
monsuna. Relativna zračna vlažnost ponavadi sledi dnevnemu ciklu. Najvišja vlažnost je okoli
zore in se giblje nekje med 70 in 80 %, zaradi česar je podnebje na Vzhodnem Timorju
vlažno. Na severni obali se srednja mesečna relativna zračna vlažnost giblje med 69 in 78 %,
na južni obali med 73 in 80 %, v osrednjem višavju pa variira med 75 in 78 %.68, 69
Ravno obratno je z izhlapevanjem, ki je višje v obdobju sušnega monsuna od maja do
novembra, saj je takrat manj padavin, manjša vlažnost in višje temperature.70 Izhlapevanje v
državi se spreminja skozi celo leto z mesečnim povprečjem od 60 do 230 mm v nižinah ter
med 100 in 190 mm na mesec v gorskih območjih.71 Povprečno letno izhlapevanje se giblje
okrog 1800 mm vzdolž severne obale in do 600 mm na 1120 m nadmorske višine.72
V tropskem pasu je zaradi majhnih razlik v temperaturi glavni dejavnik dežni režim.
Ta določa vrsto prsti, vegetacijo, poselitev, kulturne rastline in širitev naselij. F. A. Soares je s
pomočjo letne količine padavin, povprečne temperature, še posebej pa s pomočjo nadmorske
višine in dežnih režimov razdelil Vzhodni Timor na tri klimatska območja:
·
severno območje: sega od severne obale do 600 m nadmorske višine in je zelo
neenakomerno. To območje ima povprečno letno temperaturo nad 24 °C, nizko količino
padavin (pod 1500 mm letno) in zelo izrazito sušno obdobje, ki traja 5 mesecev, od junija do
oktobra. Ravno tako traja 5 mesecev tudi vlažno obdobje, ki traja od decembra do aprila.
Prehodni mesec med vlažnim in sušnim obdobjem je mesec maj;
·
gorsko območje: stisnjeno je med severno in južno območje in leži nad 600 m
nadmorske višine. Tu so povprečne letne temperature pod 24 °C, ima veliko količino padavin
(nad 1500 mm) ter 4 mesece trajajoče sušno obdobje med julijem in oktobrom. Vlažno
obdobje se začne v decembru in konča v aprilu ter traja 5 mesecev. V tem osrednjem delu je
obdobje prehoda med majem in junijem;
·
južno območje: sega od južne obale do višine 600 m. Tu je površje bolj
enakomerno, z več ravnicami. Južno območje prejme večjo količino padavin kot severno
območje. Povprečne letne temperature so višje od 24 °C, sušna doba pa zaradi vpliva vetrov,
ki pihajo iz Avstralije, traja 3 mesece (avgust, september in oktober). Vlažno obdobje tu traja
7 mesecev, od decembra do junija. Prehodni mesec je julij.
V vseh treh območjih mesec november označuje prehod med vlažno in sušno dobo.73
Podnebne značilnosti Vzhodnega Timorja z visoko količino padavin, visokimi
temperaturami in majhnimi temperaturnimi amplitudami so pomembne za kmetijstvo. Več kot
polovica prebivalstva se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo. Poleg padavinskih in temperaturnih
razmer na gojenje posameznih rastlin vpliva tudi relief. V obalnih in bolj namočenih
območjih gojijo riž, na planotah prevladuje koruza in v hribovitem severnem delu države
kava. Za gospodarstvo in oskrbo z vodo je pomembna predvsem količina padavin. Hribovit
relief in hitro odtekanje vode v sušnih mesecih močno oteži oskrbo z vodo, zamujanje ali
predčasen prihod monsunov pa lahko poslabša oskrbo s hrano. Obilne monsunske padavine
imajo velikokrat negativni učinek zaradi poplav ter prekinejo transport in oskrbo prebivalstva
v notranjosti države.
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Grafikon 1: Klimogram glavnega mesta Dili.

Vir: Cycling around the world – East Timor. 2012.
Tropski cikloni se oblikujejo v pasu med 5° in 25° severno in južno od ekvatorja.
Nastanejo, ko se vlažen in topel tropski zrak dvigne nad oceanom in ustvari skupino oblakov,
ki se dvigajo v višino in oblikujejo široko spiralo. Na južni polobli se vrtijo v smeri urinega
kazalca.74 Cikloni povzročajo obilno deževje in močne vetrove. V preteklosti so se občasno
razvili v Bandskem, Arafurskem, Timorskem in Savujskem morju, največkrat v času med
aprilom in majem, ter se pomikali v smeri jugozahoda.75 V 41-ih letih opazovanja, med leti
1969 in 2010, je 31 ciklonov obšlo glavno mesto Dili za manj kot 400 km. Povprečna
vrednost pojava tropskega ciklona nad Vzhodnim Timorjem je manj kot 1 ciklon na leto.76
El Niño ali južna oscilacija je motnja v južno-pacifiškem zračnem in oceanskem
kroženju, ko se zahodna smer vetrov in morskega toka zaradi splošne oslabitve pasatov pred
južnoameriško obalo spremeni v vzhodno. Cikel se pojavlja na 3–7 let in vpliva na nekajletne
podnebne spremembe v južni Indo-pacifiški regiji in obalnem zaledju.77 El Niño ali južna
oscilacija ima fazo El Niño in fazo La Niña, poleg njiju pa obstaja še nevtralna faza.78, 79
El Niño ima velik vpliv na med-letne spremenljivosti padavin tudi na Vzhodnem
Timorju. V tem letu so razmere bolj sušne, saj El Niño povzroči kasnejši začetek in hitrejši
konec deževne dobe. Mokro obdobje zakasni za 2 do 3 mesece, količina padavin pa je lahko
višja kot je letno povprečje. V letih 1997–98 in 1982–83 je bila letna količina padavin v Diliju
najnižja in druga najnižja v zadnjih 48 letih (1950–1999). Ob pojavu El Niño kraja Ainaro in
Lautem prejmeta za 50 % manj padavin kot sicer, medtem ko kraj Baucau in enklava Oekusi
prejmeta višjo količino padavin. Posledice El Niña se kažejo pri sajenju rastlin in pri oteženi
preskrbi s hrano zaradi suše, njegov vpliv pa čutijo tudi prebivalci, saj se v teh letih zmanjša
razpoložljivost podtalnice.80, 81
V času pojava La Niña je količina dežja v času sušne dobe višja od tiste v normalnih
letih, vlažno obdobje pa se začne bolj zgodaj in konča pozneje kot ponavadi. Povečana
količina padavin vodi do poplav in zemeljskih plazov.82
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2. 2. 2. REKE IN JEZERA
Skoraj vsi vodotoki Vzhodnega Timorja izvirajo v osrednjih gorskih verigah. To v
centralnem delu države ustvarja gosto hidrografsko mrežo, ki se potem usmeri proti severu ali
jugu.83 Po Vzhodnem Timorju tako teče več kot 100 rek, med katerimi je 29 večjih ali glavnih
rečnih sistemov - 12 jih teče proti severni in 17 proti južni obali. Zaradi razgibanega reliefa so
reke povečini kratke in hitro tekoče.84 V deževnem obdobju je njihov tok hudourniški, v
sušnem obdobju pa se umirijo ali celo presahnejo.85
Zaradi padavinskega režima z izrazito sušno in deževno dobo imajo vse reke dežni
režim. Najvišji pretok imajo v času deževnega obdobja. Slabe sposobnosti zadrževanja vode v
višje ležečih območjih povzročijo, da v sušni dobi, v spodnjem toku, veliko rek presahne ali
teče kot podtalnica. Večje reke s stalnim tokom najdemo na južni in severni obali. Najdaljša je
reka Loes, ki je dolga 80 km in se izliva v Savujsko morje na severni obali pri kraju Atabae.
Stalni vodni tok na severu predstavlja tudi reka Laclo, ki se v morje izliva pri kraju Manatuto.
Na jugu imajo stalni vodni tok reki Karau Ulun in Tafera. V enklavi Oekusi glavni površinski
vodni tok predstavlja reka Tono.86, 87
Karta 8: Večje reke in porečja Vzhodnega Timorja.

Vir: Costin, G., Powell, B., 2006, str. 52.
Največje in edino sladkovodno jezero na Vzhodnem Timorju je jezero Iralalaro, ki se
nahaja na vzhodnem delu države.88 Veliko, plitvo in sezonsko nihajoče jezero je nastalo na
najnižjem delu planote Fuiloro in se nahaja 25 km vzhodno od kraja Los Palos. Jezero v
dolžino meri 6,5 km in v širino 3 km, njegova površina pa meri povprečno 19 km2 ter se lahko
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sezonsko spremeni vse od 10 pa tja do 55 km2. Obkroženo je z deževnim gozdom in se nahaja
v območju narodnega parka Nino Conis Santana. Vodozbirna površina jezera Iralalaro meri
406 km2, vendar z izjemo zelo močnega deževja, vodo prispevajo majhni potočki, saj je
okoliško površje kraško. Nekaj rek priteka v jezero, vendar nobena od njih ni stalna. Le 4,5
km dolga reka Irasequiro odteka iz jezera do ponora Mainina, od tam pa potem teče
podzemeljsko proti severu in jugu. Reka teče po kraškem območju, za katerega je značilno
podzemeljsko pretakanje vode, kar zagotavlja vodo tudi v sušnem obdobju. Reka Irasequiro je
zato stalni in čist vodni tok.89, 90
Jezero Iralalaro in okoliški gozdovi tvorijo unikatni ekosistem: stalna ali sezonska
sladkovodna mokrišča, sladkovodne izvire, močvirnate gozdove, tropske zimzelene in polzimzelene gozdove, ki so bili vsaj do sedaj izjemno dobro ohranjeni. Z ekosistemi povezano
živalstvo kaže veliko raznolikost, še zlasti pri pticah. V narodnem parku tako najdemo več kot
30 svetovno ogroženih in pomembnejših vrst ptic, kot so rumenočopasti kakadu (Cacatua
sulphurea), timorski zeleni golob (Treron psittaceus) ter timorski kraljevski golob (Ducula
cineracea). V jezeru Iralalaro so našli tudi nekaj prej še neznanih ribjih vrst, že skoraj izumrlo
timorsko kačje-vratno želvo (Chelodina mccordi timorlestensis), ki je bila prej poznana le iz
otoka Roti. Čeprav je jezero sladkovodno in popolnoma izolirano od morja, so v njem našli
tudi populacije sladkovodnih krokodilov (Crocodylus porosus), ki živijo v ustjih rek.91, 92
Kljub odlično ohranjenim in edinstvenim ekosistemom so bili v zadnjih letih s strani vlade
Vzhodnega Timorja predstavljeni načrti za hidroelektrarno v okolici jezera. Hidroelektrarna
naj bi bila zgrajena s finančno in tehnično pomočjo norveške vlade.93
Karta 9: Jezero Iralalaro in narodni park Nino Conis Santana.

Vir: White, S., White, N., Middleton, G., 2006, str. 7.
* Karta je nastala pred letom 2007, ko je bil ustanovljen narodni park Nino Conis Santana.
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Ostala, manjša sladkovodna jezera Be Malae, Maubara in Tibar nimajo večjega
pomena.94 Na severni obali najdemo več slanih jezer, ki so ravno tako vsa plitva. Ta jezera so
Tasitolu, 3 slana jezera zahodno od Dilija, jezero Laga v bližini kraja Baucau in sistem jezer v
bližini Liquica/Maubara. Manj je znanega o slanih jezerih na južnih obalnih ravnicah, ki
spadajo pod zavarovano območje Clere Bourne Sanctuary.95
Prebivalstvo se v večji meri oskrbuje s površinsko vodo. Za zadovoljevanje potreb po
vodi so v letu 2002 uporabili 98 % površinske vode in le 2 % podtalnice. Pri tem so zelo
pomembne reke s stalnim tokom. Lokalno in mestno prebivalstvo oskrbujejo z vodo,
pomembne pa so tudi za namakanje kmetijskih površin in za napajanje živali. V letu 2004 je
bilo prav kmetijstvo z 91,4 % največji porabnik vode. Drugo mesto so zasedla urbana
območja z 8,4 %, zadnje mesto pa industrija z 0,2 %. Poleg predvidene elektrarne pri jezeru
Iralalaro, bi v večji meri lahko izkoristili vodne tokove v distriktih Manaturo in Aileu. Z
izgradnjo jezov bi lahko vodo uporabili za namakanje ali za pridobivanje električne energije.
V državi že obstaja nekaj mikro hidroelektrarn.96
2. 2. 3. MORJE
Južna obala Vzhodnega Timorja je obrnjena proti Indijskem oceanu, ki jo konstantno
obliva Timorsko morje. Na severni obali je Tihi ocean z morjem Banda. Obalo enklave
Oekusi obliva Savujsko morje. Obale Vzhodnega Timorja so zelo raznolike zaradi reliefnih
značilnosti. Na severni obali se hribovita pobočja nenadoma končajo v morju. Površje se
zniža le ob izlivih rek v morje, kjer so nastale obalne ravnice in peščene nasipine, značilne
predvsem za južno obalo. Peščene nasipine otežujejo nastanek pristanišč, okoliški koralni
grebeni, ki se ob nizki oseki pojavijo celo na površju, pa ovirajo dostop do obale. Najboljše
možnosti za pristanišče ima zaliv glavnega mesta Dili, ki ima dva vhoda. Bolj proti vzhodu
sta pristanišči Lifau in Baucau namenjeni za plovila z nizkim ugrezom. Na južni obali
pristanišč ni, so pa majhne delte manjšega pomena. V enklavi Oekusi je večji zaliv Tulary
Ican, čeprav je slabo zavarovan proti SZ monsunu.97
Morsko dno se po koralnem pasu hitro poglobi, za več kot 1000 m na razdalji 8 km od
obale. Velika globina ožin Ombai in Wetar zagotavlja neopažen prehod podmornic iz Tihega
oceana v Indijski ocean. V Timorskem morju vzdolž obale poteka ozek, vendar globok
Timorski jarek, z največjo izmerjeno globino 3200 m, ki ga loči od plitvega šelfa Sahul, kjer
avstralska podjetja raziskujejo morebitna nova nahajališča nafte.98
Zaradi podnebnih sprememb naj bi v prihodnje prišlo do dviga morske gladine. Dvig
morske gladine je posledica dveh procesov – taljenja ledenikov in ledenih pokrovov ter
toplotnega raztezanja oceanov. Satelitski podatki kažejo, da se je morska gladina okoli
Vzhodnega Timorja od leta 1993 dvigovala za okoli 9 mm na leto, kar je več od svetovnega
povprečja. Višja stopnja je lahko delno povezana z naravnimi nihanji, kot je pojav El Niño. V
prihodnje naj bi se morska gladina na Vzhodnem Timorju dvignila za 6-15 cm.99
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Poleg dviga gladine naj bi se zaradi povečane količine CO2 v atmosferi povečala tudi
količina CO2 v oceanih in s tem njihova kislost. 100 Vplivi večjega zakisljevanja najbolj vpliva
na floro in favno v tropskih morjih, ki je ključna za vzpostavljanje ravnovesja v morskih
ekosistemih. Zakisljevanje lahko povzroči beljenje koral in odmiranje koralnih grebenov,
prizadene rast školjk, vpliva na rast organizmov z apnenčastim skeletom, kar neposredno
povzroča večjo škodo času neurij in zmanjšan ribolov.101
Gospodarski pomen morja se je za Vzhodni Timor povečal predvsem v letih po
osamosvojitvi. Vzhodni Timor največ prihodkov dobi ravno iz zalog nafte in zemeljskega
plina na dnu Timorskega morja. Pomemben je tudi zgodovinski pomen morja, saj so prvi
Evropejci na otok prišli po morju, med njimi tudi Magellan na svoji poti okoli sveta.
Pomorske poti so Vzhodni Timor odprle svetu in ga vključile v svetovno trgovino,
zahvaljujoč sandalovini.
V prihodnosti ima Vzhodni Timor zaradi peščenih plaž in koralnih grebenov velik
potencial za nastanek obalnega turizma, kakršnega poznamo iz preostalih otokov v
Indonezijskem arhipelagu, predvsem pa po njem slovi otok Bali.
2. 3. PRSTI, RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO VZHODNEGA TIMORJA
Prsti Vzhodnega Timorja so se razvile na apnenčasti podlagi in metamorforizirani
morski glini. So slabo rodovitne in krhke. Kljub pestri geološki zgradbi na Vzhodnem
Timorju, pri nastajanju prsti ni najpomembnejši dejavnik matična podlaga. Pomembnejša sta
podnebje in oblikovanost površja. Strma pobočja so večinoma pokrita le s tanko plastjo prsti,
ki ima malo organskih snovi in slabe zmožnosti zadrževanja vode. Sezonske in hudourniške
padavine pogosto odnesejo to vrhnjo plast, kar povzroča, da so strmejši deli bolj dovzetni za
erozijo in neprimerni za trajnostno obdelavo. Na številnih območjih so krčenje gozdov,
netrajnostni način kmetovanja, požari in prekomerna paša še povečali dovzetnost za erozijo.
Velik vpliv pri nastajanju in spreminjanju prsti zaradi temperaturnih in padavinskih razlik ima
nadmorska višina. Na Vzhodnem Timorju so opredeljene tri cone prsti, ki temeljijo na učinkih
ekološkega kmetovanja v kombinaciji z nastajanjem gline, spiranjem nitratov in
intenzivnostjo erozije. V mokri in vlažni podnebni coni, to je v višjih gorskih območjih z
manj kot pet mesecev trajajočim sušnim obdobjem, se vrhnja plast prsti ne izsuši za več kot tri
mesece in se imenuje območje ''Udic''. V klimatsko območje ''Udic'' so vključeni distrikti
Aileu, Ainaro, deli Bobonara ter nekateri južni deli države. Cona ''Ustic'' zajema območja z
nižjo količino padavin, kjer suho obdobje traja več kot šest mesecev in kjer se vrhnja plast
prsti izsuši za tri mesece ali več. Drugi deli države, vključno z obalnim območjem Manatuta,
distrikta Bobonaro in Lautem pa so območja, kjer najdemo ''aridni'' režim prsti. V tem
območju suha sezona traja več kot devet mesecev.102, 103
Po podatkih iz članka 'Os Solos de Timor' Sacadura Garcie iz leta 1978, na Vzhodnem
Timorju prevladujejo tri glavne vrste prsti: kambisoli, vertisoli in fluvisoli. Kambisole
(mineralne prsti, na zgodnji razvojni stopnji) običajno najdemo na območjih z višjo
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nadmorsko višino, v osrednji, gorati notranjosti države. Vertisole, najdemo v pokrajinah z
nižjo nadmorsko višino in tam, kjer v prsteh prevladujejo montmorilonitni glineni minerali.
Ta okrožja so Covalima, Bobonaro, Viqueque, Manatuto, Baucau in Lautem. Fluvisoli
(mineralne prsti, nastale v rečnih dolinah in nižavjih) prevladujejo ob obalnih območjih, še
posebej ob južni obali. Druge vrste prsti so v manjšini, vendar jih najdemo na različnih delih
države. Te so med drugimi akrisoli (mineralne prsti, nastale v vlažnem tropskem in
subtropskem podnebju) in luvisoli (mineralne prsti, nastale v vlažnem in polvlažnem
zmernem podnebju), ki jih najdemo v okrožjih Liquiça, Manatuto, Tilomar, Baucau in
Lautem.104, 105
Prsti so z vidika kmetijstva zelo pomembne. Več kot 80 % prebivalstva se namreč
ukvarja s samooskrbnim kmetijstvom. Večino izvoza kmetijskih pridelkov predstavlja kava,
ki so jo izvažali že vse od časa, ko je bil Vzhodni Timor portugalska kolonija. Na najvišjih
območjih raste kava, na vmesnih planotastih območjih gojijo koruzo in na obalnih ravnicah
riž. Dolgotrajna indonezijska okupacija je omrtvila kmetijsko proizvodnjo s požiganjem polj
in vključevanjem civilistov v vojaške operacije. Opuščanje je povzročilo tudi preseljevanje
prebivalstva iz podeželja v mesta. Ta netrajnostni način kmetovanja, požari, krčenje gozdov in
prekomerna paša so v veliki meri povečali dovzetnost za erozijo na strmih pobočjih. Na
povečano erozijo bodo vplivale tudi morebitne podnebne spremembe s povečano količino in
intenzivnostjo padavin, ki bo pripomogla k hitrejšemu izpiranju mineralnih snovi.
Lega v tropskem pasu, razgiban teren z obalnimi ravnicami in gorskimi verigami,
pestra geološka zgradba in monsunsko podnebje nudijo ugodne pogoje za mnogo različnih
rastlinskih in živalskih vrst. Vzhodni Timor leži na prehodnem območju med I. zonobiomom
ekvatorialnega podnebja in II. zonobiomom savanskega podnebja. Njegovo rastlinstvo in
živalstvo je zaradi prehodne lege podobno tistim na preostalih otokih jugovzhodne Azije, še
posebno tistim na otokih Java, Bali ter Malih Sundskih otokih. Flora in favna sta podobni tudi
rastlinskim in živalskim vrstam v Avstraliji. Živalski svet je osiromašen in neuravnotežen z
velikim številom endemitov.106 Zaradi prehodne lege Vzhodni Timor uvrščamo v več
ekoregij. Skupaj z otokom Wetar spada v ekoregijo listnatih gozdov, uvrščen je v
sladkovodno ekoregijo Malih Sundskih otokov, v vročo točko koralnih grebenov sundskih
otokov in v cono velike biotske raznovrstnosti Wallacea.107
Biotska raznovrstnost Vzhodnega Timorja je slabo dokumentirana in slabo raziskana.
Kljub temu je bilo ozemlje Vzhodnega Timorja razdeljeno na 6 ekoloških con: gorska
območja, visokogorske planote, vlažna nižinska območja (ob južni obali), sušna nižinska
območja (ob severni obali), morska in obalna območja ter urbana območja.108
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Slika 4: Različni habitati na Vzhodnem Timorju.

Vir: Kaiser, H., et. al., 2011.
A – življenjsko okolje na visokogorski planoti na področju Maubisse in distrikta Ainaro;
B – riževe terase v distriktu Baucau na nadmorski višini 500 m;
C – nižinski tropski zimzeleni gozd na jugovzhodni obali v distriktu Lautem;
D – območje okoli jezera Iralalaro.109
Gozdovi Vzhodnega Timorja so se oblikovali pod vplivom razporejenosti padavin.
Ruy Cinatti jih je razdelil na primarni gozd, mangrove, litoralni gozd, sekundarni gozd in
savane. Glede na zelo poenostavljeno združevanje prevladujočih vrst v gozdovih na severnem
delu države, v savanah, ki prejme letno okoli 500–1000 mm padavin, prevladujeta beli
evkaliptus (Eucalyptus alba) in tamarinda (Tamarindus indicus). Vzhodni in južni del
prejmeta več padavin, med 1500 in 2000 mm, zato je monsunski gozd z vrstami bolj bogat.
Tu prevladujejo bela ali prava sandalovina (Santalum album), Canarium reidentalia, rdeča
cedra (Toona sureni), indijski 'mahagonij' amboyna (Pterocarpus indicus) in tikovec (Tectona
grandis). V gorskih območjih, ki prejmejo najvišjo količino padavin, od 2500 do 3000 mm,
prevladuje črni ekaliptus (Eucalyptus urophylla), pod njim pa več vrst praproti.110, 111
Primarni gozd je slabo ohranjen in pogosto pomešan s sekundarnim gozdom. V
srednjem veku je bil Vzhodni Timor med portugalskimi pomorščaki poznan kot dežela
sandalovine. Obstajajo dokazi, da se je sandalovina na tem območju izkoriščala okoli 1000
let. V času, ko je bilo število prebivalcev nižje, je bilo upravljanje z gozdovi trajnostno. S
povečanjem števila prebivalstva in vse večjim izkoriščanjem gozdov med kolonialnim
obdobjem so se območja gozdov skrčila, delno zaradi pridobivanja kmetijskih površin in
109
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deloma zaradi nenadzorovane sečnje. Dokazi kažejo, da je do naslednjega velikega krčenja
prišlo med letoma 1972 in 1999, kar v grobem sovpada z indonezijsko okupacijo, kjer je bilo
izgubljenih okoli 190.000 ha gozda. Danes se nahaja le še na okoli 1,4 % površine.112, 113
Mangrove zavzemajo majhno območje, ki meri okoli 3000 ha (podatek za leto 2000).
Njihov življenjski prostor je omejen na litoralni pas, kjer se še čuti vpliv slane vode. Zaradi
karakteristike obal Vzhodnega Timorja, ki nima veliko naravnih pristanišč, lahko uspevajo le
v manjših zalivih in estuarjih ter v braktičnih jezerskih vodah. Mangrovski gozdovi so
pogostejši ob severni obali Vzhodnega Timorja na območjih Metinaro, Tibar in Maubara.
Večina drevesnih vrst v teh gozdovih pripada vrsti Rhizophoria. Mangrove v kmetijskem
smislu nimajo večjega pomena. Bolj pomembne so za industrijo, saj iz lubja pridobivajo
tanin.114, 115, 116
Sekundarni gozd je nastal kot produkt človekovega delovanja in pokriva veliko večino
države. Sestavljajo ga gosto grmovje in grmičevje, majhna drevesa, bambus, evkaliptusova
drevesa in razne ovijalke.117
Kljub bogati vegetaciji, gozd na Vzhodnem Timorju nima pomembne gospodarske
vloge. Po podatkih FAO – Organizacija za prehrano in kmetijstvo (Food and Agriculture
Organization) je leta 2011 okoli 49,9 % ali 742.000 ha ozemlja Vzhodnega Timorja pokrival
gozd. Pred več kot dvajsetimi leti je bila ta površina veliko večja. Leta 1990 naj bi gozd
prekrival še skoraj 65 % površja, leta 2000 približno 57 % oziroma 854.000 ha, leta 2005 pa
le še 53,6 % ali 798.000 ha. Med letoma 1990 in 2010 je tako Vzhodni Timor v povprečju
izgubil 11.200 ha ali 1,16 % gozdov letno. Skupno je tako v dvajsetih letih Vzhodni Timor
izgubil okoli 23 % gozdov.118, 119
Gozdovi nudijo dom okoli 229 vrstam ptic, kar 10 % pa naj bi bilo endemitov.
Nekaterim vrstam grozi izumrtje, med katerimi so črna kukavičja grlica (Turacoena modesta),
Wetarska zemeljska grlica (Gallicolumba hoedtii), timorski zeleni golob (Treron psittacea),
timorski kraljevski golob (Ducula cineracea), veliki rumenočopasti kakadu (Cacatua
sulphurea) in papagaj iris lori (Psitteuteles iris).120, 121
Poleg veliko vrst ptic, na ostalem ozemlju Vzhodnega Timorja najdemo tudi plazilce –
krokodile, kuščarje in kače, med katerimi je endemit timorski piton (Python timoriensis), ter
sesalce – jelene, divje prašiče, bivole, opice, kune, nekaj vrst podgan in netopirjev.122, 123
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Vzhodni Timor se nahaja tudi v koralnem trikotniku, za katerega mnogi pravijo, da se
v njem nahaja največja svetovna raznovrstnost koral in koralnih rib. V koralnem trikotniku je
visoka koncentracija zaščitenih delfinov in kitov ter tudi življenjski prostor 6 od 7 svetovnih
morskih želvjih vrst.124 Vode ob obalah Vzhodnega Timorja so živalsko in rastlinsko zelo
bogate. V koralnih grebenih je bilo preučenih več kot 500 vrst, odkritih je bilo več kot 200
vrst rib, med katerimi je 17 kritično ogroženih.125 Tu najdemo tune, progaste tune, skuše in
ribe snaper, ki imajo velik gospodarski pomen. Ob severni obali sezonsko lahko opazimo jate
delfinov in kitov.126
V preteklosti je imel gozd velik gospodarski pomen, predvsem zaradi trgovine s
sandalovino, ki je Vzhodni Timor postavila na zemljevid takratnega sveta. V času, ko je bilo
število prebivalcev nižje, je bilo upravljanje z gozdovi trajnostno. S povečanjem števila
prebivalstva in vse večjim izkoriščanjem gozdov med kolonialnim obdobjem, pa so se
območja gozdov skrčila, delno zaradi pridobivanja kmetijskih površin in deloma zaradi
nenadzorovane sečnje. Dokazi kažejo, da je do naslednjega velikega krčenja prišlo med leti
1972 in 1999, kar v grobem sovpada z indonezijsko okupacijo. Danes les nima velike vloge v
gospodarstvu.

2. 4. PREBIVALSTVO IN POSELITEV VZHODNEGA TIMORJA
Pri iskanju virov demografskih podatkov za Vzhodni Timor naletimo na težave. Prosto
dostopna sta zadnja popisa za leti 2004 in 2010. Ti podatki so dosegljivi na spletni strani
Statističnega urada Vzhodnega Timorja (http://www.dne.mof.gov.tl/). Starejši demografski
podatki niso dostopni, zato je potrebno uporabiti sekundarne vire, ki v svojih delih navajajo
podatke statističnih uradov. Za portugalsko obdobje so glavni viri objavljeni v kolonialnih
poročilih. Za časa indonezijske okupacije so uporabni demografski podatki, zbrani iz popisov
leta 1980 in 1990 ter iz demografske raziskave, narejene leta 1995. Na spletni strani
Indonezijskega statističnega urada (http://www.bps.go.id/eng/index.php) je pri podatkovnih
tabelah v opombah navedeno, da je izpuščena provinca Vzhodni Timor.
Ob preučevanju razvoja prebivalstva in poselitve Vzhodnega Timorja, je potrebno
poudariti, da je bila to prehodna regija od portugalske kolonije do indonezijske province in
končno tudi do samostojne države. V glavnem politične spremembe so skozi čas vplivale na
opredelitev, velikost in strukturo prebivalstva ter na koncentracijo in razporeditev poselitve.127
Prebivalstvena in poselitvena slika Vzhodnega Timorja je predvsem posledica poteka
zgodovinskih dogodkov v zadnjih 30-ih letih 20. stoletja in v začetku 21. stoletja.
Prebivalstvo Vzhodnega Timorja je po podatkih zadnjega popisa preseglo milijon
ljudi.128 Popis iz leta 2010 navaja, da je takrat tu živelo 1.066.409 prebivalcev, kar ga uvršča
na 157. mesto med 223 državami sveta (Slovenija zaseda 145. mesto).129 Večina prebivalstva
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živi ob severni obali, v distriktu Dili, kjer je največja koncentracija prebivalstva. Večja
koncentracija prebivalstva je tudi v okoliških distriktih Liquici in Ermeri, gosteje poseljeni so
tudi distrikti Aileu, Baucau in severni del distrikta Ainaro. Ostali predeli države so redkeje
poseljeni z nekoliko večjo koncentracijo ob glavnih cestah in v regionalnih središčih ali na
podeželju v enem izmed trinajstih distriktov.130 Po podatkih zadnjega popisa je bila povprečna
gostota poselitve 71 prebivalcev/km2. V urbanih območjih je bila gostota 352 preb./km2 in v
ruralnih območjih 53 preb./km2.131
V popisu 2010 so za urbana območja šteli vsa glavna mesta distriktov. Kot urbana
območja so se štela tudi tista, ki so imela več kot 2000 prebivalcev, v katerih je bilo manj kot
50 % ljudi zaposlenih v kmetijstvu/ribištvu, ki so imela elektriko in priključek za vodo,
dostop do šole, zdravstvene oskrbe in rekreacijskih površin.132 V letu 2010 je v urbanih
območjih živelo 316.086 prebivalcev, kar predstavlja 29,6 % celotne populacije, v nasprotju z
ruralnimi območji, kjer je živelo 70,4 % ali 750.323 prebivalcev.133 Največ urbane populacije
je v distriktu Dili, kar 18 %, sledijo pa mu distrikti Baucau, Maliana, Ainaro in Lospalos.
Večja koncentracija prebivalstva v distriktu Baucau je posledica lokacije nekdanjega glavnega
letališča Vzhodnega Timorja. Najmanj mestnega prebivalstva je v distriktih Aileu, Liquica in
Viqueque. V urbanih naseljih je tudi več moških kot žensk, kar je pričakovano, saj se več
moških preseli v glavno mesto zaradi izobrazbe ali iskanja zaposlitve.134
Karta 10: Gostota poselitve leta 2004.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, Census of population and housing 2004, 2006. 1st edition. Dili,
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Karta prikazuje gostoto poselitve na km2 za vseh 65 sub-distriktov v letu 2004. Na karti je
opazno nasprotje med gosto poseljenimi sub-distrikti v okolici distrikta Dili in Baucau-a ter
redko poseljenimi distrikti v drugih delih države. Leta 2004 je bil najgosteje poseljen Nain
Feto v distriktu Dili s 5.823 prebivalci/km2. S 5,14 km2 je to najmanjši sub-distrikt na
Vzhodnem Timorju. Najredkeje poseljen je bil Tutuala, v distriktu Lautem s samo 12
preb./km2. Pet najgosteje poseljenih sub-distriktov leta 2004 – Nain Feto, Dom Aleixo, Vera
Cruz, Cristo Rei in Ermera – je imelo 21 % populacije na samo 1,5 % površine države. V
nasprotju je 25 najmanj poseljenih območij prav tako zavzemalo 21 % prebivalstva, vendar
skoraj 50 % državne površine.135
Število prebivalcev, ki so v preteklih obdobjih živeli na ozemlju današnjega
Vzhodnega Timorja, je zelo težko določiti. Popisi prebivalstva so se izvajali vse od časa
portugalske kolonizacije, vendar v glavnem za upravne namene in potrebe pobiranja davkov.
Prvi celovit popis je bil opravljen leta 1980, v času indonezijske nadoblasti, ko je bilo
zabeleženih 555.350 prebivalcev. Popis leta 1990 je zabeležil 747.557 ljudi. Prvi popis v
samostojni državi Vzhodni Timor je bil opravljen leta 2004, v njem pa so našteli 923.198
oseb. Tako je bil popis leta 2010 drugi v samostojni državi in četrti po letu 1980. Zabeležil je
1.066.409 prebivalcev. V podatkih obeh popisov Vzhodnega Timorja je prikazano dejansko
stanje 'de facto' prebivalstva na referenčni datum iz 11. na 12. julij.136 'De facto' pomeni
prebivalstvo, ki je ob popisu dejansko prebivalo na ozemlju države, in je v nasprotju s
popisom 'de jure', kjer je upoštevano prebivalstvo s stalnim prebivališčem, ne glede na to ali
je bila oseba ob popisu začasno odsotna.137
Grafikon 2: Naraščanje števila prebivalstva Vzhodnega Timorja, 1980–2010.

Vir: Population and Housing Census of Timor-Leste, 2010, str. 2.
Število prebivalcev portugalske kolonije v času prehoda pod indonezijsko oblast leta
1975 težko določimo, ker je bilo statistično zbiranje pogosto omejeno po obsegu in premalo
metodološko strogo.138 Portugalska namreč nikoli ni izvedla natančnega štetja prebivalstva.139
Za kolonialni čas od leta 1920 do 1973, je rast prebivalstva narejena z uporabo najbolj
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zanesljivih uradnih podatkov, ki so na voljo. Na začetku je prebivalstvo naraščalo, se nato
zmanjšalo v času japonske okupacije, ponovno naraščalo v povojnem času ter v letih pred
umikom Portugalcev doseglo povprečno letno rast okoli 2 % na leto.140, 141
Nekaj več je znanega o demografskih spremembah med letoma 1975 in 1999, vendar
vseeno premalo, saj sta bila v času indonezijske okupacije izvedena popisa 1980 in 1990
pomanjkljiva zaradi varnostnih vprašanj in nezanimanja prebivalstva. Zaradi političnih
sprememb je torej pristop k oceni števila etničnih prebivalcev Vzhodnega Timorja težaven.
Na podlagi podatkov Indonezijskega statističnega urada je težko določiti podatke o nevzhodnotimorskem prebivalstvu, saj so bile glavne kategorije za ugotavljanje etnične
pripadnosti državljanstvo, jezik in kraj rojstva. Priseljenci iz drugih pokrajin Indonezije so bili
vsi prebivalci Indonezije in so doma govorili indonezijsko. Migranti iz Zahodnega Timorja so
pogosto govorili tetum ali kakšen drug lokalni jezik, podoben tistemu na Vzhodnemu
Timorju. V dveh desetletjih, ki sta sledili letu 1976, je sem prišlo veliko priseljencev, tako da
je bil rojstni kraj otrok Vzhodni Timor oz. indonezijska provinca Timor Timur. Pri
indonezijskih popisih je tako rešitev pri razdelitvi popisov in raziskav prebivalstva glede na
to, ali je bila glava družine rojena na Vzhodnem Timorju ali ne. V letu 1990 je bilo na
Vzhodnem Timorju 747.557 prebivalcev. Med njimi je bilo 684.202 ljudi, ki so živeli v
gospodinjstvih, katerih glava družine je bil rojen na Vzhodnem Timorju. V nasprotju s temi je
63.355 ljudi živelo v gospodinjstvih, pri katerih je bil gospodar rojen drugje. Če to razdelitev
uporabimo za določanje etničnega prebivalstva, potem je bilo 8,5 % populacije leta 1990 nevzhodnotimorske, kar je velika sprememba iz časa portugalske nadoblasti. Poleg popisnih
problemov otežujejo določanje natančnega števila prebivalstva tudi padec prebivalstva po
priključitvi k Indoneziji, za Vzhodni Timor zelo pomembne migracije in to, da ne moremo
dokončno reči, koliko jih je umrlo zaradi nasilja, lakote, bolezni ali krize.142, 143 V prvih letih
indonezijske invazije se je število prebivalstva na Vzhodnem Timorju močno zmanjšalo.
Deloma je bilo to posledica pobojev, veliko ljudi pa je umrlo tudi zaradi pomanjkanja hrane in
slabih zdravstvenih razmer. Ob umiku civilnega prebivalstva v gorato notranjost so
Indonezijci začeli s sistematičnim pobijanjem živine in uničevanjem virov hrane. Ob
umikanju v notranjost pa se je število žrtev zaradi uničenih poljščin in nezmožnosti
kmetovanja še povečalo.
Podatki zadnjega popisa kažejo, da je bila leta 2010 celotna stopnja rodnosti 5,7. Na
ruralnih območjih je znašala 5,9 in v urbanih območjih 4,9 živorojenih otrok na žensko v
rodni dobi v koledarskem letu.144, 145 Za leto 2004 je bila ocena celotne stopnje rodnosti
6,99.146 Stopnja rodnosti se razlikuje med različnimi podskupinami in je najnižja pri
zaposlenih ženskah. Nizko stopnjo rodnosti imajo tudi muslimanske ženske. Ženske, ki niso
vključene v delovni proces, ki imajo nizko stopnjo izobrazbe ali so pripadnice katoliške vere,
imajo višjo stopnjo rodnosti. Visoka stopnja rodnosti pomeni resne socialne, ekonomske in
zdravstvene težave za ljudi ter veliko mladega prebivalstva v prihodnje.147
Informacije o stopnji rodnosti iz časa okupacije Indonezije so omejene, saj so to
vprašanje zastavljali le ženskam, ki so bile poročene. To je običajna praksa vzhodnoazijskih
držav, katere posledica je, da otroci, rojeni neporočenim ženskam, niso zabeleženi. V
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preteklosti so bile za določitev stopnje rodnosti, zaradi neskladnosti podatkov, uporabljene
različne metode. Prvi razmeroma zanesljivi podatki o rodnosti na Vzhodnem Timorju so iz
popisa leta 1990, ki ocenjujejo, da je bila celotna stopnja rodnosti 5,73. To je veliko več od
ostalih ocen, ki so predvidevale stopnjo rodnosti okoli 4,7. Kljub razlikam v oceni ostaja
dejstvo, da je bila rodnost na Vzhodnem Timorju zelo visoka. Rezultati indonezijskega
demografskega popisa zdravja 1994, so dali oceno celotni stopnji rodnosti 4,69, raziskava
1997 pa 4,43. Takšni rezultati so podkrepili predvidevanja, da je rodnost začela upadati,
morda tudi zaradi indonezijskega programa o načrtovanju družine. Tu je potrebno opozoriti na
'napake pri popisih', saj je bila leta 1998 zabeležena stopnja uporabe kontracepcije na
Vzhodnem Timorju 48,5 %. V primeru take razširjenosti kontracepcijskih sredstev, kot ga je
zabeležil indonezijski državni odbor za načrtovanje družin na Vzhodnem Timorju, bi bila
stopnja rodnosti veliko nižja.148, 149 Potrebno je tudi poudariti, da je v času indonezijske
okupacije prihajalo do povečane rodnosti in povečanja prebivalstva tudi zaradi indonezijske
politike, ki je želela 'iztrebiti' vzhodnotimorsko kulturo. Za doseganje tega cilja so
indonezijski vojaki in uradniki posiljevali prebivalke Vzhodnega Timorja.
Karta 11: Stopnja rodnosti na Vzhodnem Timorju leta 2004.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 81.
Na zgornji karti opazimo, da je najvišja stopnja rodnosti v hribovitih območjih južno od
Dilija, še posebno v distriktih Aileu in Ermera. Visoka stopnja rodnosti je tudi na vzhodnem,
planotastem delu države v dristritih Lautem in Baucau. Sub-distrikti v bližini večjih mest
imajo razmeroma nizko stopnjo rodnosti (za Vzhodni Timor), kot tudi redko poseljena
območja v osrednjem in zahodnem delu države.150
Zadnji podatki o rodnosti, tj. o številu živorojenih na 1000 prebivalcev, so iz leta 2009.
Tega leta je bila rodnost ocenjena na 40.3 živorojenih na 1000 prebivalcev.151 Število
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živorojenih na 1000 prebivalcev je ponavadi prevladujoč dejavnik pri določanju stopnje rasti
prebivalstva in je odvisen od stopnje rodnosti in starostne strukture.152
Upad rodnosti naj bi bil na Vzhodnem Timorju počasnejši kot v ostalih indonezijskih
provincah, kar je posledica kasnejšega in počasnejšega sprejetja kontracepcijskih metod.
Glede na rezultate opravljenih raziskav leta 1997 in 1998 o uporabi kontracepcijskih sredstev,
kontracepcija ni pogosto uporabljena. Leta 1997 so ugotovili, da 27 % žensk uporablja
kontracepcijo, leto kasneje pa 22 %. Potrebno je poudariti, da raziskave v obeh letih ni opravil
isti naročnik. Zanimivo je, da je bila najbolj uporabljena metoda kontracepcijska injekcija (71
%), le nekaj pa jih je imelo kontracepcijski vsadek. Metode, kot so kontracepcijske tablete,
IUD ali maternični vložek, sterilizacija in razne tradicionalne metode, je uporabljalo manj kot
2 % žensk, medtem ko ni bilo zabeleženih uporabnikov kondomov ali vazektomije. Poleg tega
je kontracepcija na Vzhodnem Timorju sporna, saj je katoliška cerkev ne podpira.153, 154
Ravno tako so leta 2009 zadnji podatki za smrtnost na Vzhodnem Timorju. V tem letu
je bila po podatkih tamkajšnjega statističnega urada 9,7.155 Smrtnost je število umrlih v
koledarskem letu na 1000 prebivalcev.156 Je le grob pokazatelj umrljivosti v državi, prikazuje
trenutno stanje in vpliva na rast prebivalstva. Močno je odvisen od starostne strukture
prebivalstva.157
Boljši pokazatelj zdravstvenega stanja v državi je smrtnost dojenčkov.158 Smrtnost
dojenčkov je število umrlih otrok, mlajših od enega leta, na 1000 živorojenih v koledarskem
letu.159 Leta 2009–2010 je bila smrtnost dojenčkov ocenjena na 45 smrti na 1000 živorojenih.
Leta 2004 je pa je bilo 60 smrti na 1000 živorojenih. Leta 1990 je umrlo še 140 od 1000 otrok
pred enim letom starosti, leta 1996 pa okoli 100 na 1000 živorojenih. V literaturi najdemo
različne podatke za smrtnost dojenčkov od 57/1000 do 135/1000. Delno se razlike pojavljajo
zaradi različnih metod izračuna in interpretacij rezultatov. Kljub temu vsi podatki prikazujejo
nagel upad smrtnosti od sredine 80-ih let do danes. Podoben trend upada smrtnosti je opaziti
tudi pri smrtnosti otrok, ki so umrli pred 5. letom starosti. Statistični urad Vzhodnega Timorja
je ocenil, da je leta 2009 pred 5. letom starosti umrlo 64 otrok od 1000 živorojenih. Za leto
2004 je bilo ocenjeno, da je 83 od 1000 otrok umrlo pred 5. letom starosti. Razlogi velike
smrtnosti pri otrocih so predvsem neustrezna in pomanjkljiva zdravstvena oskrba ter
zgodovinsko dogajanje. Smrtnost dojenčkov in otrok kaže tudi značilnosti matere. Otroci
muslimank, protestantk in mater s končano osnovno šolo imajo nizko stopnjo smrtnosti,
medtem ko imajo otroci mater, zaposlenih v kmetijskem sektorju, brez izobrazbe in
katoličank, višjo stopnjo smrtnosti.160, 161 Smrtnost mater je letno število smrtnih žrtev žensk
na 100.000 živorojenih, iz katerega koli razloga, in vključuje smrti v času nosečnosti, med
porodom ali v 42 dneh po prekinitvi nosečnosti, ne glede na dolžino trajanja nosečnosti.162
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Če od rodnosti odštejemo smrtnost, dobimo naravni prirast naroda, ki nam pove
stopnjo spremembe prebivalstva ob odsotnosti migracij.163 Če torej povzamemo zbrane
informacije vidimo, da ima Vzhodni Timor izjemno visoko stopnjo rodnosti in nizko stopnjo
smrtnosti. To ima za posledico visok naravni prirast prebivalstva, število prebivalstva pa bo
naraščalo tudi v prihodnje. Zadnji popis prebivalstva leta 2010 je zabeležil 2,41 % letno
stopnjo rasti prebivalstva. V prejšnjem popisu leta 2004 je bila zabeležena rast 3,2 %.164
Stopnja rasti prebivalstva je povprečna letna odstotna sprememba prebivalstva, ki upošteva
naravni in selitveni prirast ali primanjkljaj. Lahko je pozitivna ali negativna.165
Visoki stopnji rodnosti ustreza tudi starostna piramida. Vzhodni Timor je tako primer
države z zelo mladim prebivalstvom. Leta 2010 je bilo 41,4 % prebivalcev mlajših od 15 let
(leta 2004 je bil delež mlajših od 15 let 43,2 %), kar ima nekaj pomembnih demografskih in
socialnih posledic. Prikazuje potencial za hitro rast prebivalstva in potrebo po vlaganju v
izobraževanje ter zagotavljanje in odpiranje novih delovnih mest. Delež v starostni skupini od
15 do 64 let je bil leta 2010 53,9 % in višji v primerjavi z letom 2004, ko je meril 53,3 %.166
Po popisu 2010 je bila pričakovana življenjska doba ocenjena na 64 let.167 Povprečna starost
prebivalstva, to je starost pri kateri je polovica prebivalstva mlajša in polovica starejša, pa je
bila leta 2010 18,8 let.168 Leta 2004 je bila povprečna starost 18,3 let.169
Grafikon 3: Starostna piramida leta 2010.

Vir: Timor-Leste em Números, 2010/Timor-Leste in Figures, 2010, 2011, str. 20.
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Na podlagi rezultatov lahko predvidevamo, da se bo rodnost v prihodnjih letih znižala
in da bo prišlo do demografskega prehoda. Prehod bo najhitrejši v mestih, kjer je stopnja
rodnosti že sedaj nižja od tiste na podeželju. To je posledica etnične in verske pripadnosti,
izobrazbe in prevladujoče dejavnosti v gospodinjstvu. Manj otrok imajo ženske islamske in
protestantske veroizpovedi, ženske z višjo stopnjo izobrazbe, ki v veliki meri ne sodijo v
katero od prvotnih etničnih skupin in katerih dohodek ne temelji izključno na kmetijstvu.
Danes etnični Timorci predstavljajo okoli 78 % prebivalstva, manj kot 20 %
prebivalcev je Indonezijcev, okoli 2 % Kitajcev in manj kot 1 % populacije predstavljajo
Portugalci. Prisotnost Portugalcev je imela za posledico, da je veliko Vzhodnotimorcev
mesticev oz. mešancev med etničnimi Timorci in Portugalci. Prvotno prebivalstvo Vzhodnega
Timorja je sestavljalo približno 12 različnih etničnih skupin, ki imajo malajsko-polinezijske
ali papuanske korenine.170 Že v času, ko je bil Vzhodni Timor portugalska kolonija, so tu
živeli Portugalci, vendar to ni korenito vplivalo na mešanje prebivalstva. Leta 1970 je bilo le
okoli 1,6 % prebivalstva opredeljenih kot ne-timorskih.171 Pred priključitvijo k Indoneziji so
bili tako etnični Timorci daleč najštevilčnejša skupina prebivalstva.172
Po podatkih popisa iz leta 2010 večino prebivalstva predstavljajo katoličani s 96,9 %.
Protestanti oz. evangeličani predstavljajo 2,2 % prebivalcev, muslimani 0,3 %, predstavniki
drugih verovanj, budisti in hinduisti pa skupaj zavzemajo 0,5 % prebivalstva.173 Glede na
bližino najštevilčnejše muslimanske države Indonezije ima Vzhodni Timor močno krščansko
tradicijo, kar je zapuščina Portugalcev.174 Pod portugalsko oblastjo je bila večina prebivalcev
animistov. V času indonezijske okupacije, med letoma 1975 in 1999, se je število katoličanov
močno povečalo, katoliška vera pa je postala tudi osrednji del kulture Vzhodnega Timorja. Do
povečanja števila pripadnikov rimokatoliške vere je pripeljalo več vzrokov. Večinsko
muslimanska indonezijska država je od svojih prebivalcev zahtevala priznavanje ene izmed
petih uradno priznanih religij v Indoneziji. To so sunitski islam, rimokatoliška vera,
protestantska vera, budizem in hinduizem.175 Indonezija ni priznavala tradicionalnih verovanj,
zato je verjetno visok odstotek tistih, ki so se registrirali kot katoličani, najbrž bilo animistov,
poleg tega pa je katoliška cerkev skozi celotno indonezijsko okupacijo postala nekakšno
zatočišče pred indonezijskim preganjanjem.176, 177
Danes je Vzhodni Timor država, odprta glede religije. Cerkev je ločena od države,
čeprav je prebivalstvo želelo postaviti rimokatoliško vero za državno verizpoved. Kljub temu
so za praznike določeni veliki petek, Marijino vnebovzetje, velika noč, vsi svetniki, božič in
dan brezmadežnega spočetja, ker je rimokatoliška vera religija večine prebivalstva.178 Čeprav
je prevladujoča religija katolicizem, je zelo verjetno, da se ljudje še vedno poslužujejo
tradicionalnih animističnih verovanj.179
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Izobrazbena sestava je poleg razvitosti šolskega sistema, močno odvisna tudi od
jezikovne sestave in jezika poučevanja. Vzhodni Timor je majhna država z majhnim številom
prebivalstva, vendar njegovi prebivalci govorijo raznolike jezike in narečja.180
Izmed že prej omenjenih dvanajstih etničnih skupin ima vsaka svoj jezik, ki sodi v eno
izmed dveh glavnih jezikovnih skupin: v avstronezijsko jezikovno skupino ali papuansko
jezikovno skupino, še posebej v družino trans-novogvinejskih jezikov. Glavni avstronezijski
jeziki so tetum, mambai, tokodede, kemak, uab meto ali dawan, waima'a ali uaima, galoli,
idate, lakalei, habu, naueti in kairu-midiki. Avstronezijski jeziki so medsebojno tesno
povezani in prikazujejo jezikovne odnose s sosednjimi otoki Flores, Solor in Moluškimi otoki.
Glavni papuanski jeziki so bunak, ki se govori na Vzhodnem in Zahodnem Timorju, makasai,
ki se govori v distriktu Baucau ter dagada ali fatuluku, ki ga govorijo na vzhodnem delu
otoka. Obstaja še en trans-novogvinejski jezik, adabe, ki se govori na otoku Atauro. Transnovogvinejski jeziki Timorja so povezani z različnimi jeziki, ki jih govorijo na otokih Alor,
Pantar in Kisar. Ti jeziki pa so povezani s tistimi na Zahodni Papui. Jezikovni dokazi kažejo,
da so govorci trans-novogvinejskih jezikov sem prispeli po začetnih migracijah govorcev iz
avstronezijske jezikovne skupine.181
Karta 12: Jezikovna pestrost Vzhodnega Timorja.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 65.
Zgornja karta prikazuje 17 najbolj govorjenih jezikov v različnih delih države. Jeziki, ki se
uporabljajo bolj pogosto so fataluku in makasai na vzhodu, tetun-terik v jugovzhodni in južni
osrednji regiji, mambai v višavjih na zahodu ter bunak, kemak in tokodede na zahodu.
Nasprotno nekateri jeziki prevladujejo le v nekaterih sub-distriktih.182
Najbolj govorjen in tudi nacionalni jezik je tetum, ki si skupaj s portugalščino deli
naziv uradnega jezika. Ostali avtohtoni jeziki so uradno priznani z ustavo. Pod portugalsko
okupacijo je vse izobraževanje potekalo v portugalščini, v manjšini pa je potekalo tudi v
180

ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 64.
Out of the Ashes, 2003, Chapter 1, str. 3, 5.
182
ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 64.
181

32

Anja Ilar

Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja

tetumu in drugih jezikih. Portugalščina je močno vplivala na dialekt tetuma, ki se govori v
glavnem mestu Dili in ga poznamo pod imenom tetum prasa, za razliko od bolj tradicionalne
različice, ki se govori na bolj ruralnih območjih in je poznana pod imenom tetum terik. Tetum
prasa je pogosteje uporabljen, poučujejo pa ga tudi v šolah. Indonezijščina je prenehala biti
uradni jezik, čeprav ima skupaj z angleščino v skladu z ustavo status delovnega jezika. Jezik
se še vedno govori, še posebej med mladimi, ki so se v celoti izobraževali po indonezijskem
sistemu, v katerem je bila prepovedana uporaba tako portugalščine kot tetuma. Za starejše
prebivalce Vzhodnega Timorja ima indonezijski jezik negativno konotacijo, povezano s
Suhartovim režimom, mladi pa so sovražni do ponovnega dviga portugalščine, ki ga vidijo kot
'kolonialni jezik'.183
Vzhodni Timor ima dva uradna jezika in štiri delovne jezike. Tetum in portugalščina
sta uradna jezika, ki sta skupaj z angleščino in indonezijščino tudi delovna jezika. Najbolj se
govorita tetum in indonezijščina, v katerih je pismenih tudi največ ljudi.184 Stopnja pismenosti
pomeni delež ljudi, starejših od 15 let, ki govorijo, berejo in pišejo v enem od štirih delovnih
jezikov na Vzhodnem Timorju. Leta 2010 je bilo v tetumu pismenih 56,1 % prebivalcev in v
indonezijščini 45,3 % ljudi. Na tretjem mestu je bila portugalščina, v kateri je pismenih 25,2
% ljudi in na zadnjem mestu angleščina, v kateri je pismenih 14,6 % prebivalcev Vzhodnega
Timorja.185 Stopnja pismenosti med mladimi, starimi od 15 do 24, je bila leta 2010 v tetumu
77,8 %, v indonezijščini 55,6 %, v portugalščini 39,3 % in v angleščini 22,3 %. V primerjavi s
podatki iz leta 2004 se je stopnja pismenosti med mladimi v tetumu in portugalščini povečala,
v indonezijščini pa znižala. Stopnja pismenost v portugalščini in angleščini se je namreč
podvojila. Leta 2004 je bilo med mladimi v tetumu pismenih 68,1 %, v indonezijščini 66,8 %,
v portugalščini 17,2 % in v angleščini 10 %.186
Velika težava Vzhodnega Timorja je nepismenost. Pred manj kot desetimi leti, leta
2004, je bilo nepismenih več kot 400.000 od 741.530 ljudi, starejših od 6 let. Za nepismeno se
je v popisu 2004 štela vsaka oseba, starejša od 6 let, ki ni znala brati in pisati v kateremkoli
izmed štirih delovnih jezikov. To pomeni, da več kot polovica ali 54,2 % prebivalstva ni znala
pisati in brati v tetumu, portugalščini, indonezijščini ali v angleškem jeziku. Težava
nepismenosti ni bila enakomerno razporejena, gledano geografsko, glede na spol ali starost. V
starosti med 15 in 24 let je bilo leta 2004 nepismenih 27 % ljudi.187
Nepismenost je posledica zgodovinskega nezanimanja za vzgojo in izobraževanje s
strani držav okupatork. Portugalski kolonialisti so naredili zelo malo za izobraževanje
prebivalstva Vzhodnega Timorja. Skoraj do konca svoje 450-letne vladavine, je bila izobrazba
namenjena izključno za izobraževanje in za zadovoljevanje potreb po kolonialnih upravnih
uradnikih. Izobraževalne dejavnosti so pustili v rokah katoliške cerkve, ki je uvedla številne
šole – kolegije. Portugalska je tako zapustila državo le z zametki izobraževalnega sistema in
nepismenimi prebivalci. Ocenjuje se, da je bila stopnja pismenosti prebivalstva ob koncu
vladavine Portugalcev le okoli 10 %. Od priključitve Vzhodnega Timorja kot 27. province k
Indoneziji leta 1975 je bil največji indonezijski ponos zagotavljanje osnovnošolskega
izobraževanja. Število šol se je povečalo in do leta 1985 je imela skoraj vsaka vas svojo
osnovno šolo. Število osnovnošolcev je bilo v prvih dveh ali treh letih nižje kot v času zadnjih
let vladavine Portugalske, kar verjetno kaže na težave Indonezijcev pri uvajanju reda in
vzpostavitvi novega sistema izobraževanja. Število je nato hitro naraščalo do konca 1980-ih.
Pri osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju je bilo močno povečanje v številu
183
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ustanov in v številu učencev skozi 1980-ta, vendar pa se je začel upad učencev v poznih 1980ih na področju osnovnošolskega izobraževanja in po šolskem letu 1990–1991 na področju
srednješolskega izobraževanja. Podatki popisa prebivalstva 1990 in raziskava 1995 so
pokazali napredek v izobrazbeni sestavi prebivalstva Vzhodnega Timorja. Leta 1995 naj bi
tako 33,1 % populacije, starejše od 15 let, imelo zaključeno osnovno šolo ter 19,9 %
dokončano nižjo gimnazijo. V primerjavi z ostalimi provincami Indonezije je to še vedno
malo, vendar več kot v času vladavine Portugalcev. V indonezijskem obdobju je bila 1992
ustanovljena tudi Univerza Vzhodnega Timorja (UNTIM). Financirana je bila s pomočjo
provincialne vlade in katoliške fundacije. Povezana je bila z indonezijsko Univerzo Gadjah
Mada iz Yogyakarte. Ob ustanovitvi leta 1992 je nudila le 4 predmete: kmetijske vede,
angleščino, socialne in politične znanosti ter pedagogiko. Kakovost izobraževanja na tej
univerzi je bila zelo vprašljiva, študentov pa je bilo le okoli nekaj sto.188, 189 V času odhajanja
Indonezijcev iz Vzhodnega Timorja je bilo s strani indonezijske vojske močno poškodovanih
ali uničenih več kot 90 % vseh šol. Dne 27. novembra 2000 je svoja vrata odprla Državna
Univerza Vzhodnega Timorja (Universidade Nacional Timor Lorosae – UNTL). Znotraj
univerze je pet fakultet: agrikultura, politične znanosti, ekonomija, izobraževanje in
usposabljanje učiteljev ter strojništvo. Vsi študentje poslušajo predavanja o človekovih
pravicah, etiki, filozofiji znanosti in zgodovini Timorja.190
Karta 13: Stopnja nepismenosti po distriktih leta 2004.

ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 73.
Na karti opazimo, da je imel distrikt Dili leta 2004 najnižjo stopnjo nepismenosti prebivalstva,
ki ne znajo brati in pisati v nobenem od štirih delovnih jezikov. V ostalih distriktih je bila več
kot polovica prebivalstva nepismenih. Stopnja nepismenosti pri ženskah je bila višja od tiste
pri moških. Največje razlike v nepismenosti med spoloma so bile v distriktih na vzhodu
države.191
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V samostojni državi Vzhodni Timor je pred uvedbo zakona o izobraževanju leta 2008
izobraževalni sistem vključeval 6 let osnovnošolskega in 6 let srednješolskega izobraževanja:
- osnovnošolsko od 6 do 11 let (6 let),
- pred-srednješolsko od 12 do 14 let (3 leta),
- srednješolsko od 15 do 17 let (3 leta).
Po zakonu iz leta 2008 osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let in je razdeljeno na tri cikle:
- 1. cikel od 6 do 9 let (4 leta),
- 2. cikel od 10 do 11 let (2 leti),
- 3. cikel od 12 do 14 let (3 leta).
Srednješolsko izobraževanje še vedno traja 3 leta in zavzema starostno skupino od 15 do 17
let. Kljub novemu zakonu so podatki še vedno prikazani po starem sistemu, to je pred
spremembo, uvedeno leta 2008.192
Delež prebivalstva, ki je dokončal srednjo šolo je eden izmed meril za določanje
stopnje izobrazbe v državi. Leta 2004 je srednjo šolo uspešno zaključilo manj kot 50 %
starejših od 18 let v posameznem sub-distriktu ali 15,3 % prebivalstva v državi. Le 10 od 65
sub-distriktov jih je imelo nadpovprečni delež maturantov, med njimi jih je bilo največ v
Diliju. Najnižje število maturantov je bilo v distriktu Oekusi.193
Po popisu 2010 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vključenih 70,6 % vseh otrok.
Izmed tistih, ki živijo na urbanih območjih, je bilo v OŠ vključenih 80,2 % ter 67,4 % tistih,
ki živijo na podeželju. V osnovnošolsko izobraževanje je bilo vključenih 69,6 % moških in
71,3 % žensk. V pred-srednješolsko izobraževanje je bilo vpisanih 23 % vseh otrok. 0,4 %
otrok, ki živijo v urbanih območjih in 17,1 % tistih s podeželja. V pred-srednješolsko
izobraževanje je bilo vpisanih 25 % žensk in 21,2 % moških. V srednjo šolo je bilo leta 2010
vpisanih le 16 % vseh otrok. Tu je potrebno omeniti, da so imeli otroci iz urbanih območij kar
štiri krat višjo verjetnost, da bodo vpisani v srednjo šolo. Tako je bilo iz urbanih območij
vpisanih 30 % otrok, iz ruralnih območij pa le 9,1 %. Zanimivo je, da je bilo po podatkih
popisa 2010 v srednješolsko izobraževanje vpisanih več žensk (17,9 %) kot moških (14,2 %).
Največja razlika med deležem moških in žensk, ki so zaključili srednjo šolo je bila v na
vzhodu države. Najboljše možnosti za pridobitev srednješolske izobrazbe pa so v Diliju.194
Po podatkih vzhodnotimorskega Ministrstva za šolstvo je v šolskem letu 2009/2010
univerzitetno izobrazbo na dvanajstih akademskih institucijah zaključilo 2.632 študentov.195
Poleg naravnega gibanja prebivalstva na število prebivalstva na določenem območju
vplivajo tudi selitve. Za domačini so na to območje prvi prispeli Portugalci v zgodnjem 16.
stoletju.196 V okviru kolonije so Portugalci opravljali svoja dela v upravi, vojski, policiji,
šolah, katoliški cerkvi, vendar to ni korenito vplivalo na mešano prebivalstvo.197 V
indonezijsko provinco so se ljudje preselili v štirih valovih. Prvi je bil priliv prebivalcev iz
Zahodnega Timorja, Jave, Sulavezija, Sumatre in ostalih delov Indonezije, ki so dobili
delovna mesta v administraciji ali v gospodarstvu. To so bili večinoma učitelji, zdravstveni
delavci ali uradniki. V drugem valu so semkaj prišli ljudje kot del uradnega indonezijskega
preselitvenega programa, ki je bil namenjen gibanju prebivalstva iz najbolj poseljenih
indonezijskih otokov na najmanj poseljene.198 S programom transmigracije in z
192
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izobraževanjem v drugi polovici 80-ih let je želela indonezijska vlada normalizirati
ozemlje.199 Tretji val je bila spontana priselitev, na primer z Zahodnega Timorja ter tudi z
drugih otokov. Četrti val pa je bila vrnitev Vzhodnotimorcev, ki so bivali na drugih otokih.
Uradni program priseljevanja na Vzhodni Timor je bil zelo majhen, v primerjavi s takimi
programi drugje v Indoneziji. Glavni priselitveni območji sta bila distrikta Covalima in
Bobonaro na zahodu.200
Popis leta 2004 je zabeležil 11.345 ljudi, ki niso bili rojeni na Vzhodnem Timorju, kar
je 1,2 % prebivalstva. Priseljencev je bilo največ v distriktih Dili (3,2 %), Oekusi (2,2 %),
Covalima (2 %) in Bobonaro (1,2 %). V distrikt Dili jih je veliko prišlo zaradi služb v javni
upravi, ostali trije distrikti pa mejijo na Indonezijo. Pri popisu leta 2010 so zabeležili 10.987
tujih državljanov, kar je predstavljalo 1 % populacije.201, 202
Zelo malo je znanega o izseljevanju z Vzhodnega Timorja. Nekateri viri poročajo, da
je zaradi posledic spopadov v 1970-ih Vzhodni Timor zapustilo veliko ljudi kot del velike,
vendar nejasno opredeljene diaspore na Portugalskem, v Avstraliji, v Macau in drugih
državah ali kot migranti znotraj Indonezije. V literaturi se pogosto pojavlja število 40.000
Vzhodnotimorcev, ki živijo v tujini.203, 204
Selitve znotraj Vzhodnega Timorja so bile velike zaradi procesa urbanizacije in bolj
pomembno, kot rezultat prisilnega preseljevanja prebivalstva v kontrolnih območjih tako
imenovanih »vodenih vaseh« s strani vojske.205
V obdobju med 1978 in začetkom leta 1980 je indonezijska vojska začela s
preselitvenim programom, ki je radikalno in trajno spremenil poselitveni vzorec Vzhodnega
Timorja. Prejšnji vzorec z razpršeno gorsko poselitvijo je bil spremenjen in v glavnem
osredotočen na obalno poselitev v mestih in vzdolž glavnih cest. Cilj preseljevanja je bil
ločevanje civilnega prebivalstva od uporniškega gibanja v gorah in nadzorovanje prebivalstva.
Te spremembe in novi poselitveni vzorci so ostali vse do danes.206
V začetku 1980-ih let je močno naraslo tudi prebivalstvo glavnega mesta Dili. V letu
1975 je prebivalstvo štelo približno 28.000 ljudi, indonezijski statistični urad pa je za okrožje
Dili v letu 1980 navedel 67.039 prebivalcev. Novi vzorec urbanizacije je omogočil lažje
spremljanje populacije. Značilnosti te strogo nadzorovane skupnosti so bile nadzorovanje
omrežij, osebnih izkaznic, omejena svoboda gibanja in pridržanje.207
Do ponovnega preseljevanja prebivalstva znotraj Vzhodnega Timorja je prišlo v letu
1999. Zaradi dejavnosti milic in indonezijske vojske je na tisoče ljudi zapustilo svoje domove
in se zateklo v cerkve in druga 'varna' območja. Do 30. julija 1999 je bilo na celotnem
ozemlju razseljenih več kot 50.000 ljudi, to število pa se je še povečevalo ob približevanju
dneva plebiscita v avgustu. Večina razseljenih ljudi je bila v zahodnih distriktih Bobonaro,
Covalima in Liquiça. Nekateri so na Zahodni Timor pobegnili še pred glasovanjem. Do konca
leta 1999 se je od 250.000 do 300.000 ljudi odselilo na Zahodni Timor.208
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Po razglasitvi rezultatov plebiscita je za izseljene prebivalce Vzhodnega Timorja na
Zahodnem Timorju, v drugih delih Indonezije, na Portugalskem, v Avstraliji in drugih delih
sveta, ter tudi za tiste, ki so bili nedavno razseljeni in izpuščeni iz indonezijskih zaporov,
postalo pomembno vprašanje, kdaj in kako naj se vrnejo v domovino. Veliko število beguncev
se je na ozemlje Vzhodnega Timorja vrnilo v letih 2000 in 2001 s pomočjo Visokega
komisariata Združenih narodov za begunce, UNHCR (United Nations High Commissioner for
Refugees) in Mednarodne organizacije za migracije, IOM (International Organization for
Migration). Po ocenah naj bi se vrnilo od 190.000 od 250.000 beguncev. 209
V današnjem času in po rezultatih popisov prevladuje predvsem preseljevanje iz
podeželskih območij v mesta. Še vedno močno narašča prebivalstvo v distriktu Dili. Leta
2004 je štelo 175.730 prebivalcev, leta 2010 pa že 234.026 prebivalcev.210 Od števila
prebivalcev Dilija leta 2004 je bila zgolj slaba polovica ali 93.784 oz. 54 % prebivalcev rojena
v distriktu Dili.211
Karta 14: Selitve prebivalstva znotraj Vzhodnega Timorja.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 31.
Prihodnje napovedi prebivalstva Vzhodnega Timorja ocenjujejo, da bo prebivalstvo še
naprej naraščalo. Rodnost bo počasi začela upadati, dinamika rasti prebivalstva pa se bo
upočasnila. Kot posledico upadanja rodnosti se pričakujejo spremembe v starostni strukturi,
kar bo pomenilo zmanjšanje deleža mladega prebivalstva in povečanje delovno aktivnega
prebivalstva. Porast delovno aktivnega prebivalstva bo največji izziv predstavljajo za
gospodarstvo, ki bo moralo ustvariti zadosti novih delovnih mest.212
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2. 5. GOSPODARSTVO VZHODNEGA TIMORJA
Ravno tako, kot je zgodovinski razvoj in potek dogodkov ob zaključku 20. stoletja na
Vzhodnem Timorju vplival na prebivalstvene in poselitvene značilnosti prebivalstva, je imel
vpliv tudi na gospodarske značilnosti in s tem na današnje stanje v državi. V različnih
obdobjih so na tem območju prevladovali različni gospodarski sistemi.
S prihodom Portugalcev se je na tem območju začelo pospešeno trgovanje. Najprej so
iz gorskih območij izvažali sandalovino, kar je vodilo v deforestacijo in zmanjšanje biotske
raznovrstnosti.213 Portugalci so želeli povečati tudi proizvodnjo hrane in so domačine
seznanili s plantažnim gojenjem kave v gorskih območjih ter s pridelovanjem riža na obalnih
ravnicah.214 Skozi celotno 20. stoletje je bila kolonija poznana predvsem po izvozu kmetijskih
pridelkov, še posebej po izvozu kave, ki je predstavljala 50 % vrednosti vsega izvoza.215 To je
bilo tudi obdobje poceni delovne sile in prisilnega dela. Gospodarstvo je bilo samooskrbno in
je temeljilo na medsebojni menjavi.216 Tudi danes je za gospodarstvo Vzhodnega Timorja
kava zelo pomemben kmetijski proizvod, saj prinaša največ dobička.217
Po nadomestitvi portugalske nadoblasti nad Vzhodnim Timorjem z indonezijsko je na
tem območju prišlo tudi do sprememb na gospodarskem področju. V obdobju indonezijske
province je prišlo do velikega izsekavanja gozdnih površin, vendar je kljub temu kmetijska
proizvodnja upadla za skoraj 2/3. To je bila predvsem posledica gverilskih bojev in požigov
polj in živine s strani indonezijskih vojakov, stalnih selitev prebivalstva, nezmožnosti
kmetovanja, prisilnih bojevanj in vključevanja civilistov v vojaške operacije v času setve.218
V tem obdobju so bili pridelovalci kave prisiljeni svoje pridelke prodajati preko družb, ki so
bile v lasti vojske po nižjih cenah od tistih na svetovnih trgih.219 Kljub temu se je pri raznih
indonezijskih programih v 1980-ih pokazal napredek. Poudarek je bil na infrastrukturni
dejavnosti, predvsem na gradnji cest in upravnih zgradb. Drugo področje vlade je bila gradnja
šol. Indonezija je upala, da bo s tem pridobila priljubljenost med mladimi. V tem času je na
gospodarskem področju večji pomen dobila nafta. Ob koncu 80-ih let, dne 11. decembra
1989, sta avstralska in indonezijska vlada podpisali sporazum o izkoriščanju naravnih virov
na dnu Timorskega morja.220 Katastrofalno nasilje s strani indonezijskih vojakov in protiosamosvojitvenih milic po razglasitvi rezultatov plebiscita leta 1999 je močno oslabilo državo
ter gospodarsko in družbeno infrastrukturo. Ob koncu leta 1999 je bilo tako uničene okoli 70
% gospodarske infrastrukture.221 Indonezijski milice so uničile velik del industrije kave.222
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V letih po odhodu Indonezije se je s pomočjo velikega mednarodnega programa
Tranzicijske uprave Združenih Narodov za Vzhodni Timor, UNTAET (United Nations
Transitional Administration in East Timor), začela rekonstrukcija mestnih in podeželskih
območij. Kmetijstvo je še naprej ostalo glavni vir prihodka v večini naselij po državi, z le
majhnim odstotkom prebivalstva, ki je prodajalo del letine riža in koruze. Med letoma 2000 in
2001 se je agrikulturni sektor razširil zaradi obnove semenskih zalog in izboljšanja
namakalnih sistemov, boljšega dostopa do gnojil in transporta, zmanjšanega nasilja ter
velikega povpraševanja, nastalega kot rezultat velike mednarodne navzočnosti v državi.
Storitveni sektor je v teh letih prav tako zabeležil visoko rast. Od osamosvojitve, maja 2002,
se je Vzhodni Timor osredotočal na ponovno izgradnjo države, gospodarska rast pa se je kot
posledica vse manjše mednarodne prisotnosti umirila.223, 224 Vlada je sprejela ukrepe za
obnovo gospodarstva v skladu z Državnim Razvojnim Programom (DRP), za uradno valuto
prevzela ameriški dolar, kar je na podlagi denarnih in menjalnih režimov pomagalo zmanjšati
inflacijo in prispevalo k pospešeni gospodarski rasti.225
Razvoj gospodarstva je v letih po osamosvojitvi močno pospešila nafta. Kmalu po
razglasitvi samostojnosti je novi predsednik vlade Vzhodnega Timorja podpisal pogodbo z
Avstralijo o naftnih dohodkih. Po tej pogodbi je Vzhodnemu Timorju pripadalo 90 % vseh
prihodkov od Skupnega razvojnega naftnega območja, JPDA (Joint Petroleum development
area). Poleg prihodkov od nafte in zemeljskega plina je država dobivala pomoč od
mednarodnih donatorjev.226 Njuno potrebno pomoč so prispevali Združeni narodi,
Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in mednarodne nevladne organizacij.227 Junija
2005 je Državni zbor soglasno odobril ustanovitev Naftnega sklada, ki služi kot zbirališče za
naftne prihodke za prihodnje generacije.228 V letu 2008 je vlada Vzhodnega Timorja prvič
posegla v naftni sklad. Naftni sklad Vzhodnega Timorja je bil narejen po vzoru Norveške, ki
velja za morda najboljšega na svetu, in je obdan z zaščitnimi ukrepi, ki preprečujejo vladi da
bi zapravila premoženje za prihodnost države. Poleg odvzema običajne trajnostne vsote, to je
obresti od prihrankov, je vzela še del kapitala, da bi financirala 122 % povečanje letnega
proračuna.229 Do decembra 2011 je bilo v skladu že 9,3 milijard ameriških dolarjev.230
Januarja leta 2006 sta Avstralija in Vzhodni Timor zopet podpisala pogodbo o nekaterih
obmorskih ureditvah v Timorskem morju, kar je povečalo delež prihodkov Vzhodnemu
Timorju iz polja Grater Sunrise iz 18 % na 50 %.231 Naftni sektor je tudi danes glavno gonilo
rasti bruto domačega proizvoda.232
Gospodarstvo je ponovno utrpelo krizo leta 2006 kot rezultat civilnih nemirov, ki so
paralizirali vlado in prekinili aktivnosti v privatnem sektorju. Gospodarska rast se je ponovno
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okrepila v naslednjih dveh letih. Kljub veliki gospodarski krizi leta 2009 in zmanjšanemu
izvozu, je tega leta domače gospodarstvo naraslo za 5 %.233 Od leta 2009 naprej se je poraba
vlade znatno povečala, predvsem za osnovno infrastrukturo – električno energijo in ceste.
Konec leta 2011 je parlament odobril ambiciozen, infrastrukturno osredotočen načrt z 1,67
milijardnim dolarskim proračunom za leto 2012, ki bi vladi omogočal izposojo sredstev prvič
v njeni 10-letni zgodovini. Na Vzhodnem Timorju je gospodarska rast v letu 2011 znašala
10,6 %.234 Leta 2010 je stopnja BDP v ne-naftnem sektorju znašala 9,5 %.235
Povečana gospodarska rast v zadnjih letih se kaže tudi v naraščanju BDP na
prebivalca. Leta 2011 je bruto domači proizvod na prebivalca Vzhodnega Timorja znašal
896,35 ameriških dolarjev, glede na poročilo, ki ga je objavila Svetovna banka.236 Po podatkih
združenih narodov je na prebivalca Vhodnega Timorja leta 2009 pripadalo 593.3 USD.237
Grafikon 4: BDP na prebivalca v ameriških dolarjih, 2002–2012 (World Bank).

Vir: Trading Economics, GDP per capita. 2012.
Veliki zaslužki, ki prihajajo iz zalog nafte in zemeljskega plina vodijo v zanemarjanje
drugih gospodarskih dejavnosti, kar vodi v ranljivost gospodarstva.
K bruto domačemu proizvodu so leta 2011 največ prinesle storitve s 55,6 %, sledilo je
kmetijstvo s 26,5 %, najmanj pa je prispevala industrija s 17,9 %. Kljub visokemu doprinosu
storitev k BDP, je kmetijstvo panoga, ki zaposluje največ prebivalstva. Leta 2010 je
kmetijstvo zaposlovalo 63 % prebivalstva, storitve 26 %, industrija pa le 10 %.238
Leta 2010 je bilo brezposelnih 10,4 % prebivalstva. Stopnja brezposelnosti se je po
podatkih popisa 2010 v primerjavi z letom 2004 povečala predvsem zaradi manjše
zaposlenosti žensk in prebivalcev s podeželja. Pri tem je potrebno omeniti, da samooskrbni
kmetje niso uvrščeni v skupino brezposelnih.239
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Grafikon 5: Zaposlenost prebivalstva po sektorjih leta 2004.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 50.
Na zgornjih grafikonih opazimo, da je bilo leta 2004 78 % ljudi zaposlenih v primarnem
sektorju, ki vključuje kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Javni sektor, ki je sestavljen iz javne
uprave, izobraževanja, zdravstva, socialnih storitev in obrambe, je na zelo oddaljenem drugem
mestu s 6 % deležem zaposlovanja aktivne delovne sile. Manj kot 4.500 ljudi ali manj kot 1 %
aktivne delovne sile dela v industrijah zunaj doma v rudarstvu, naftni industriji, gradbeništvu
in energetiki. Nekatere pomembne razlike lahko vidimo tudi s primerjavo zaposlitvenih
vzorcev med moškimi in ženskami. Te razlike so predvsem v domači industriji in javni
upravi. Ženske so leta 2004 prevladovale v domači industriji, zapolnjevale so kar 8000 od
8686 delovnih mest v njej. Domača industrija je tako zaposlovala kar 6 % vse ženske delovne
sile in manj kot 0,1 % moške. Na drugi strani so imeli moški več delovnih mest v javni upravi
– 12.568 v primerjavi s 4817, ki so jih zasedale ženske. V tem sektorju je bilo zaposlenih 7 %
vse moške delovne sile in le 4,5 % ženske.240
Tudi pri prostorski razporeditvi zaposlenosti prebivalstva po sektorjih leta 2004
vidimo, da je bil zaposlitveni vzorec leta 2004 podoben po vsej državi z izjemo distrikta Dili.
V Diliju so kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo manj izraziti kot v drugih distriktih, saj so le-ti
zaposlovali zgolj 41 % delovno aktivnega prebivalstva. V tem distriktu, še posebno v glavnem
mestu, so razne organizacije, kot so Združeni Narodi, zaposlile veliko število ljudi. Ravno
tako tudi javna uprava, maloprodaja in hotelirstvo. Združeni narodi in druge agencije so leta
2004 zaposlovale 14,3 % aktivne delovne sile v Diliju, gledano v celoti pa je ta sektor
zaposloval le 3,8 % delovno aktivnega prebivalstva v državi. Podobno je bilo v Diliju 14,5 %
ljudi zaposlenih v javnem sektorju v primerjavi s 3,8 % na celotnem Vzhodni Timorju in 11,3
% delavcev v storitvenem sektorju v primerjavi s 4,2 % v državi.241
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Karta 15: Prostorska razporeditev zaposlenosti prebivalstva po sektorjih leta 2004.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 49.
Na karti število pod imenom posameznega distrikta predstavlja število delovno aktivnega
prebivalstva leta 2004. Števila na diagramu so le odstotki od skupne vrednosti, ki je zaposlena
v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. Sektorji z manj kot 1 % niso prikazani v tortnem
diagramu.242
Prebivalstvo Vzhodnega Timorja je večinoma agrikulturno usmerjeno. Leta 2010 je
kmetijstvo zaposlovalo 63 % ljudi, kar 80 % gospodinjstev pa je vzrejalo domače živali.243
Najpomembnejši kmetijski pridelki so kava, koruza, riž, kasava ali maniok, sladki
krompir, soja, zelje, mango, banane in vanilija. Za gospodarstvo Vzhodnega Timorja je
najpomembnejša kava, ki prinaša največ dobička, najpomembnejši osnovi pridelki pa so
koruza, riž in kasava. V nasprotju z Indonezijo in ostalimi državami jugovzhodne Azije je leta
2004 več gospodinjstev na Vzhodnem Timorju pridelovalo koruzo kot riž. To je posledica
razgibanega reliefa, saj so območja ugodna za gojenje riža močno omejena na obalna območja
in območja ob rekah, koruza pa je bolj razširjena na pobočjih in planotastih območjih. Riž
pridelujejo predvsem prebivalci na vzhodu države. Največ riža so leta 2004 pridelali v
distriktih Baucau in Viqueque, kjer je več kot 40 % gospodinjstev gojilo riž. Kmetijska
proizvodnja je močno odvisna od možnosti namakanja, voda za riž pa je na voljo samo v času
deževnega obdobja in po njem, ko reke narastejo.244, 245 Na nekaterih območjih v osrednjem
delu države ter ob južni obali bi-modalni padavinski vzorec omogoča rast dveh letin medtem
ko je ob severni obali možna samo ena.246
V letu 2010 so na Vzhodnem Timorju skupno pridelali 434.687 ton riža, koruze,
kasave in ostale zelenjave. Največji delež pripada koruzi, sledi riž, kasava in ostala zelenjava.
V primerjavi z letom 2009 se je močno povečala pridelava kasave in zelenjave, nekoliko se je
povečala tudi pridelava koruze, medtem ko je pridelava riža upadla. Največ kmetijskih
242

ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 48.
Highlights of the 2010 Census Main Results in Timor-Leste. 2011. Str. 2.
244
FAO Aquastat – Timor-Leste. 2013.
245
ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 56, 58.
246
Molyneux, N., et. al., 2012., str. 5.
243

42

Anja Ilar

Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja

pridelkov so pridelali v distriktu Baucau, kar 17 % celotnega pridelka, ter v distriktih Lautem
in Bobonaro. Najmanj kmetijske proizvodnje je v distriktu Dili. Največ koruze pridelajo v
distriktu Lautem, največ riža v distriktu Baucau, največ kasave pa v distriktu Ermera.247
Pražena in nepražena kavna zrna predstavljajo pomemben izvozni produkt. V letu
2011 je skupna vrednost domačega izvoza znašala 13.202 milijonov ameriških dolarjev, od
katerih so kavna zrna prinesla 11.923 milijonov, kar je 90 % vsega izvoza.248 En izmed
glavnih kupcev kave iz Vzhodnega Timorja je kavarniška veriga Starbucks.249 Za uspevanje
kava potrebuje letno od 2000 do 3000 mm padavin in od 70 % do 90 % vlažnost. Poleg tega
potrebuje tudi suho sezono za rast in zorenje kavnih zrn. Ustrezni pogoji so predvsem v
hribovitih delih na zahodu države.250 Največ kave so leta 2004 pridelali v distriktu Ermera,
kjer je kavo gojilo skoraj 18.000 gospodinjstev ali 85 % vseh vprašanih, kar je predstavljalo
27 % celotne proizvodnje kave v državi. Veliko kave pridelajo tudi v distriktih Ainaro,
Liquiçá, Bobonaro in Aileu. Večino (80 %) predstavlja visokokakovostna kava arabica.251, 252
Karta 16: Prostorska razporeditev pridelave kave leta 2004.

Vir: ATLAS. Timor-Leste, 2006, str. 57.
* Podatki na zgornji karti nam povedo le kolikšen delež gospodinjstev goji kavo v
posameznem distriktu, ne povedo nam pa kolikšno količino pridelajo.
Prav tako kot je za razvoj kmetijstva pomembna kmetijska proizvodnja, je pomembno
tudi lastništvo živine. Razlog za štetje živali v popisu 2004 je dejstvo, da je bilo samooskrbno
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kmetovanje daleč največji zaposlovalec prebivalstva na Vzhodnem Timorju in da je lastništvo
živine zelo pomemben del preživljanja družine. Na ravni gospodinjstev je lastništvo živine
velik socio-ekonomski kazalec blaginje, revščine in ranljivosti. Podatek, koliko glav živine
ima družina in razumevanje vloge lastništva živali, pa je bistvenega pomena za načrtovanje
učinkovite socialne in gospodarske politike.253
Že vrsto let so najpogosteje rejene živali na Vzhodnem Timorju piščanci, prašiči,
govedo in koze. Druge živali so pomembne v posameznih delih države. Govedo v distriktih
Bobonaro, Covalima in Viqueque ter ovce in konji v distriktu Baucau.254
Pričakovane podnebne spremembe bodo imele določen vpliv tudi na kmetijstvo
Vzhodnega Timorja. Povečana količina padavin lahko poveča površinsko odtekanje vode,
povzroči poplave, izpiranje hranil, lahko se spremeni struktura in kakovost tal ter povzroči
škodo na infrastrukturi, kot so ceste, kar bi otežilo dostop do polj in trgov. Večja količina
padavin neposredno vpliva na zmanjšano količino kmetijskih donosov, s povečano gnilobo,
mrčesom in okužbami žitaric ter povišanjem bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot sta denga
in malarija. Več padavin ima lahko tudi pozitivne posledice. Voda lahko napolni
vodonosnike, ki bodo tako omogočali neprekinjeno namakanje, hkrati pa bo zmanjšala
obremenitve poljščin zaradi evapotranspiracije, povezane z višjimi temperaturami. Na drugi
strani bi zmanjšana količina padavin, še posebej v času zorenja in oplojevanja, skupaj z
visokimi temperaturami drastično zmanjšala pridelek riža. Za višje temperature se pričakuje,
da bodo koristne za tropske vrste, vendar bodo slabo vplivale na bolj zmerne vrste. Povišane
temperature lahko vplivajo na opraševalne sposobnosti vrste, kot sta riž in koruza, z
izsuševanjem cvetnega prahu in prašnikov. Vplivajo lahko tudi na življenjski cikel rastlin.255
V letu 2010 je industrija zaposlovala le 10 % prebivalstva. Razvita je predvsem
domača industrija, v kateri prevladuje ženska delovna sila. Ukvarjajo se s tiskarstvom,
izdelujejo tekstilne izdelke, mila in izdelke domače obrti. V letu 2004 je bilo manj kot 1 %
aktivne delovne sile zaposlene v industriji zunaj doma, to je v rudarstvu, naftni industriji,
gradbeništvu in energetiki.256
Vzhodni Timor ima v lasti le 0,04 % znanih svetovnih zalog nafte, vendar to za
majhno državo predstavlja pomemben vir sredstev za razvoj gospodarstva. Kar 80 % državnih
prihodkov prihaja od nafte, vendar ti prihodki niso proizvedeni na Vzhodnem Timorju. Meja
na Timorskem morju med Avstralijo in Vzhodnim Timorjem namreč še ni dokončno
dogovorjena in s tem tudi ne lastništvo nad naravnimi viri.257
Avstralija je v letih 1971–1973 z Indonezijo podpisala vrsto pogodb o meji na
morskem dnu v Timorskem morju, vendar je bila ta meja postavljena severneje od sredinske
črte. Tako sklenjene pogodbe so običajno veljavne samo za države podpisnice – torej
Avstralijo in Indonezijo. Portugalska je zavrnila sodelovanje pri teh pogajanjih, tako da te
pogodbe niso veljale za takratno portugalsko kolonijo Vzhodni Timor, kot tudi ne veljajo
danes. Ker Portugalska ni bila prisotna na pogajanjih, je v meji iz pogodb nastala prekinitev v
meji, poimenovana ''Timorska vrzel''. Kasneje sta Indonezija in Avstralija poskušali zapolniti
to ''Timorsko vrzel'', vendar sta nato opustili mejno vprašanje in se začeli pogajati o razvoju
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tamkajšnjih naftnih polj. Leta 1989 sta tako Avstralija in Indonezija podpisali novo pogodbo,
ki zagotavlja skupno indonezijsko-avstralsko raziskovanje v tako imenovani Coni
Sodelovanja (ZOC - Zone of Cooperation) in enakomerno deljenje prihodkov 50:50. Pogodba
iz 1989 ni upoštevala srednje črte in načela za določanje pomorskih meja, kot tudi ne
nezakonito aneksiranega in zasedlega ozemlja Vzhodnega Timorja.258
Karta 17: Razmejevanje morskega dna v Timorskem morju.

Vir: The La'o Hamutuk Bulletin, 2003. Vol. 4, No. 3-4, str. 2.
V ''Timorski vrzeli'' ali v njeni bližini so štiri glavna naftna in plinska polja, ki so predmet
razprave. V skladu z načeli mednarodnega pomorskega prava bi morala vsa izmed njih
pripadati Vzhodnemu Timorju. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem
pravu, UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), katere podpisnici sta
tako Avstralija kot tudi Indonezija, imajo države vse politične in ekonomske pravice v prvih
dvanajstih navtičnih miljah od njihovih obal ali t. i. njihovih teritorialnih vodah in delne
pravice v naslednjih dvanajstih navtičnih miljah. Prvih 200 navtičnih milj je tako imenovana
izključna ekonomska cona, znotraj katere ima država vse pravice za izkoriščanje morskih in
podmorski virov. V primeru Vzhodnega Timorja in Avstralije, ki sta medsebojno oddaljena
manj kot 400 navtičnih milj, je rešitev meje srednja črta. Kljub temu, 240 navtičnih milj
oddaljena Avstralija, še vedno poskuša upravičiti svojo pravico do uporabe teh polj z razlago,
da bi morala biti meja med njo in Vzhodnim Timorjem rešena v skladu z geomorfologijo
morskega dna po že zastarelem principu kontinentalnih polic.259
Največje izmed štirih naftnih in plinskih polj Greater Sunrise je bilo odkrito leta 1974.
Samo 20 % njegovega geografskega območja spada v Skupno razvojno naftno območje
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(JPDA – Joint Petroleum development area).260 Za polje Greater Sunrise, ki vključuje polji
Sunrise in Trubadur, so njegove zaloge ocenjene na 240 milijonov sodčkov nafte in 5.4
trilijona kubičnih metrov zemeljskega plina.261 Med Avstralijo in Vzhodnim Timorjem že več
let potekajo razprave o tem, kako razviti to plinsko polje. Avstralska naftna in plinska družba
Woodside Petroleum bi raje zgradila plavajoče ploščadi za utekočinjeni zemeljski plin, saj bi
bil to najcenejši način. Vzhodni Timor pa podpira proizvodnjo na kopnem, ker bi tako
zagotovili več delovnih mest in gospodarski razvoj.262 Preostala tri polja so odkrili v srednjih
in poznih 1990. Bayu-Undan, drugi največji, in Elang-Kakatua se v celoti nahajata znotraj
JPDA. Laminaria/Corallina se nahaja blizu obale Vzhodnega Timorja, vendar zunaj JPDA.263
Med Avstralijo in Vzhodnim Timorjem je bilo tako podpisanih kar nekaj pogodb o
deležu naftnih prihodkov v Timorskem morju. Leta 2002 je le 12 ur po tem, ko je Vzhodni
Timor dosegel popolno samostojnost, njegova vlada pristala na novo pogodbo Timorskega
morja, s podobnimi zahtevami kot v letu 2001. Po tej pogodbi je Vzhodni Timor še naprej
dobival 90 % delež prihodkov, hkrati pa se je z njo zopet odložila zahteva o določitvi stalne
pomorske meje. Januarja leta 2006 sta Avstralija in Vzhodni Timor zopet podpisala pogodbo
o nekaterih obmorskih ureditvah v Timorskem morju, kar je povečalo delež prihodkov
Vzhodnemu Timorju iz polja Grater Sunrise iz 18 % na 50 %, vendar z avstralsko zahtevo
odložitve določitve stalne meje na morju za 30–50 let.264
Leta 2011 je Vzhodni Timor proizvedel 83.740 sodčkov surove nafte na dan. V letu
2009 je izvozil 96.270 sodčkov surove nafte na dan, dnevno pa so jih porabili 1.800. Tega leta
je bil neto uvoz/izvoz nafte 94,47.265
Glavni vir za proizvodnjo električne energije na Vzhodnem Timorju so fosilna goriva.
Čeprav je Vzhodni Timor glavni izvoznik nafte, je država močno odvisna od uvoza
dizelskega goriva za proizvodnjo električne energije. Več kot 75 % uvoza nafte se porabi za
proizvodnjo električne energije, saj večina oskrbe z električno energijo temelji na dizelskih
generatorjih po vsej državi. Kljub temu se še vedno domneva, da več kot 90 % energijskih
potreb, za kuhanje in ogrevanje, pokrije biomasa, predvsem les. Elektrifikacija je večinoma
osredotočeno na mestna območja.266 Po podatkih popisa leta 2010 je imelo električno energijo
36,7 % gospodinjstev. Od tega je imelo v urbanih območjih elektriko 87,7 % gospodinjstev,
na podeželju pa samo 18,9 %. Leta 2010 je imelo televizijo 24,2 % gospodinjstev, 32,6 %
gospodinjstev je imelo radijski sprejemnik, 54,3 % telefon in le 10,3 % vseh gospodinjstev je
imelo hladilnik.267
S pomočjo Norveške agencije za razvoj so leta 2009 odprli hidroelektrarno Loihunov
distriktu Viqueque, ki proizvede 12 kilovatov na dan in oskrbuje 140 družin. Druga
hidroelektrarna v Ainaru je še v gradnji in bo imela zmogljivost 28 kilovatov na dan, kar bo
zadostovalo za oskrbo 230 družin.268
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K bruto domačemu proizvodu so leta 2011 največ prinesle storitve s 55,6 %, ki so
zaposlovale 26 % prebivalstva.269
V letu 2011 je skupna vrednost domačega izvoza znašala 13.202 milijonov ameriških
dolarjev, od katerih so kavna zrna prinesla 11.923 milijonov, kar je 90 % vsega domačega
izvoza. Vrednost skupnega izvoza, domači izvoz in reexport, pa je znašala 53.253 milijonov
ameriških dolarjev. Glavna izvozna proizvoda sta surova nafta in kava. Največ kave izvozijo
v Nemčijo in ZDA, ostala pomembnejša tržišča pa so Kitajska, Avstralija in ZDA.270, 271
Vrednost uvoženega blaga je v letu 2011 znašala 339.360 milijonov ameriških
dolarjev. Najpomembnejše države, iz katerih uvažajo, so Indonezija, Finska, Kitajska,
Singapur in Avstralija. Uvažajo osnovne izdelke, električne stroje, predelano nafto in kerozin
ter potrošniško blago. Razmerje med izvozom in uvozom je že več let negativno in je leta
2011 znašalo –286.377 milijonov ameriških dolarjev.272
Cestno omrežje skupno meri nekaj več kot 6000 km. Glavne cestne povezave so ob
severni in južni obali ter ceste, ki medsebojno povezujejo glavna mesta distriktov in
administrativna središča. Ceste so v slabem stanju, saj ima manj kot polovica cest asfaltiran
vozni pas, vzdrževanje pa je oteženo zaradi razgibanega terena in vremenskih razmer, še
posebej v času mokrega monsuna. Promet od priključitve k Indoneziji poteka po levi strani
ceste. Po podatkih popisa je imelo leta 2010 avtomobil le 5,4 % prebivalstva. V urbanih
območjih je imelo avtomobil 14,8 %, na podeželju pa le 2,1 % vprašanih. Več ljudi ima
motocikel, skupno 14,3 % populacije, 34,1 % ljudi, ki živijo v urbanih območjih in 7,4 %
ljudi s podeželja. Država nima železniške povezave. Glavno mednarodno pristanišče je v
Diliju, s 300 m dolgim pomolom, ki lahko hkrati sprejme dve plovili z ugrezom do 7 m.
Dopolnjeno je bilo tudi s plinskim terminalom.273, 274 Vzhodni Timor ima 6 letališč, od katerih
imata samo dva asfaltirano vzletno-pristajalno stezo.275 To sta letališči v Diliju in v Baucau.
Letališče v Baucau so uporabljali indonezijski vojaki. Glavno mednarodno letališče v Diliju je
povezano z Balijem in Darwinom. Z Balijem ga povezuje indonezijska družba Merpati, z
Darwinom v Avstraliji pa avstralska družba Air North.276 Od leta 2007 naprej se število tujcev
na letališču v Diliju povečuje. Leta 2011 je Vzhodni Timor obiskalo 50.590 tujcev. Največ je
bilo Avstralcev (12.419), sledili so jim Indonezijci (11.179), Portugalci, Kitajci in Filipinci.277
Turizem se na Vzhodnem Timorju razvija počasi. V času indonezijske okupacije
turizem ni imel pomembne vloge, vendar ima država na tem področju velik potencial.278
Zaradi njegove neokrnjene narave, pokrajine, kulinarike in turistične nenasičenosti Vzhodni
Timor, predvsem med avstralskimi turisti, postaja tekmec priljubljenega indonezijskega otoka
Bali.279 Leta 2011 je Vzhodni Timor obiskalo 50.590 tujcev, med katerimi so prevladovali
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ravno Avstralci.280 Vzhodi Timor svojim obiskovalcem ponuja plavanje, snorkljanje,
potapljenje ob koralnih grebenih ter opazovanje kitov in delfinov. Severna obala ima bele
peščene plaže, medtem ko je južna obala kamnita z občasnimi črnimi peščenimi plažami. V
notranjosti države je veliko možnosti za pohodništvo. Turiste privabljajo tudi z bogato
kulturno dediščino in kolonialnimi mesti.281 V zadnjem času je glavna turistična znamenitost
postal 27 m visok kip Jezusa Kristusa na vrhu rta Fatucama, ki je postal tudi simbol države.
Kip je bil postavljen leta 1996, kot darilo ob obeležitvi 20. letnice priključitve k Indoneziji, s
strani takratnega indonezijskega predsednika Sukharta.282
Ob praznovanju desete obletnice plebiscita je Vzhodni Timor organiziral 5-dnevno
gorsko kolesarsko dirko. Kolesarska dirka Tour De Timor je nastala kot odgovor Vzhodnega
Timorja na Tour de France in je bila namenjena spreminjanju podobe države ter k
prepričevanju mednarodne skupnosti, da država ni povezana samo z nasiljem in kaosom.283
Na prvem Touru se je pomerilo skoraj 300 kolesarjev iz 12ih držav, ki so se potegovali za
denarno nagrado v vrednosti $75.000 (£46.000). Dogodek je opazovalo več kot 100
registriranih medijev. Večina izmed zmagovalcev 350 km (217 milj) dolge krožne dirke z
začetkom in koncem v Diliju je bila Avstralcev. Samo dva tekmovalca Vzhodnega Timorja
sta se uvrstila med prvih 25.284 Kolesarska dirka je bila zaradi dobrega odziva in priliva
turistov organizirana vsako nadaljnje leto. Traso kolesarske proge spremenijo vsako leto s
ponovno ponovitvijo po treh letih. V letu 2012 je trasa dirke potekala tudi v enklavi Oekusi.
Kolesarska dirka Tour de Timor je bila v letu 2012 edina kolesarska dirka na južni polobli,
katere pot je prečkala mednarodne meje.285 V letu 2013 bo 6- dnevni Tour-de-Timor potekal
od 2. do 7. septembra. Tako kot vsako leto doslej bo število mednarodnih udeležencev
omejeno na 285. Preostala mesta so rezervirana za domače udeležence in izseljence.286
Vzhodni Timor je še vedno ena izmed najmanj gospodarsko razvitih držav sveta, saj je
še leta 2009 41 % prebivalstva živelo pod nacionalnim pragom revščine. Osnovni gospodarski
izziv Vzhodnega Timorja v prihodnje bo kako najbolje izkoristiti bogate zaloge nafte in
zemeljskega plina. Pri tem se bo postavljalo vprašanje, kako najbolje izkoristiti prihodke iz
naftne industrije za izgradnjo ne-naftnega gospodarstva, višjo gospodarsko rast in zmanjšanje
revščine. Zaradi visoke rodnosti bo morala država v prihodnje obnoviti osnovno
infrastrukturo, okrepiti civilno administracijo in poskrbeti tudi za uvajanje delovnih mest za
mlade. Velik potencial za gospodarstvo predstavlja turizem.287, 288 Država se želi leta 2013
pridružiti političnemu in gospodarskemu Združenju držav Jugovzhodne Azije, ASEAN
(Association of Southeast Asian Nations).289
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3. ZGODOVINSKI ORIS VZHODNEGA TIMORJA
3. 1. PREDKOLONIALNA DOBA
O dobi pred prihodom Evropejcev na otok Timor je poznanega zelo malo.290
Prazgodovina Timorja tako temelji predvsem na arheoloških raziskavah in ustnih virih.
Arheološka in antropološka odkritja dokazujejo, da je bil otok poseljen vse od paleolitika
dalje, ki se je končal (tako kot obdobje pleistocena) pred približno 12.000 leti. Po eni izmed
mnogih teorij so prvotni naseljenci na otok prišli z migracijami. Ta teorija je podprta s še
danes močno heterogeno populacijo in lingvistično raznolikostjo predvsem vzhodnega dela
otoka. Migracije prebivalstva so se odvijale v smeri severozahod-jugovzhod, kar so
omogočali monsunski vetrovi, k selitvam pa so pripomogle tudi majhne razdalje med otoki.291
Lingvistične in antropološke študije tako predvidevajo, da je bil otok naseljen v treh, morda
celo štirih, valovih priseljevanja.292
Prvi val priseljevanja na otok Timor se je zgodil od 40.000 do 20.000 let pred našim
štetjem, ob koncu zadnje poledenitve. V času pleistocenske poledenitve je kopičenje vode v
polarnih območjih povzročilo umikanje in znižanje morske gladine za okoli 60 m. Znižana
morska gladina je omogočala, da je bilo veliko indonezijskih otokov, kot so Sumatra, Java in
Borneo, povezanih z Azijo. Zmanjšana je bila tudi razdalja med otokom Timor in Avstralijo.
V prvem valu priseljevanja so semkaj prišli Vedo-Australoidi iz smeri severa in zahoda.
Njihova značilnost je temna polt ter ravni in temni lasje. Imeli naj bi podobno poreklo kot
Aborigini v Avstraliji in Vede s Šri Lanke. Na Timorju naj bi bili njihovi potomci Atoni, ki so
se pretežno nahajali na zahodnem delu otoka. Tudi danes so predstavniki Vedo-Australoidov
bolj zastopani na zahodnem delu otoka.293 Iz tega obdobja so prva znana arheološka najdišča
iz jam v bližini Baucaua in Venilaka. V štirih jamah so odkrili več kot 13.000 let stara
kamnita orodja ter kosti in druge ostanke lokalne favne in flore tistega obdobja: velikih
podgan, netopirjev, kač in drugih plazilcev ter rib in školjk.294 V jami Jerimalai so odkrili
najstarejše trnke za lovljenje rib, izdelane iz školjk in stare od 23.000 do 16.000 let. To
dokazuje, da so bili zgodnji priseljenci pomorščaki vešči lovljenja tudi večjih rib, kot je npr.
tuna.295 Pred približno 5.000 leti so se tu zgodile prve ekonomske spremembe, ko je bilo
območje seznanjeno z večjimi domačimi živalmi: prašiči, kozami in psi ter večjimi divjimi
živalmi, kot so jeleni in opice.296
Okoli 3.000 let pred našim štetjem se je zgodil drugi val priseljevanja, ki je na to
območje prinesel Melanezijce. Melanezijci so podobni prebivalcem na današnji Papui Novi
Gvineji, na otočju Vanuatu in Salomonovih otokih. Z Melanezijci so prišli tudi jeziki fataluco,
macaçai in búnac, ki se še vedno govorijo na Vzhodnem Timorju, prevladujejo pa tudi v
današnji Melaneziji. Melanezijska plemena, ki so naselila Timor, so prišla iz zahoda, na
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njihovi poti do Melanezije, in ne iz vzhoda. Ob njihovem prihodu so se prvotni VedoAustraloidi preselili v gorato notranjost. Tako ni prišlo do mešanja in posledično se je
ohranilo veliko jezikov.297 V tem času se je na otoku pojavilo tudi kmetijstvo.298 Takrat naj bi
začeli z tudi uporabo različnih rastlin: kokosa, arašidov ter drugega sadja in zelenjave.299
V tretjem valu priseljevanja so na otok Timor 2.500 let pr. n. št. prispeli Proto-Malajci.
Na to območje so prišli iz južne Kitajske ali iz severne Indokine kot posledica selitev
Mongolov. Po opisih naj bi to bili stranska veja bele rase ali slabo definirana veja rumene
rase. Proto-Malajci so prevladali nad vsemi ostalimi rasami na otoku.300
Predvidevajo, da se je četrti val priseljevanja zgodil približno 500 let pred našim
štetjem. V tem valu naj bi semkaj prišli Deutero-Malajci. To je bil nov rasni tip, ki je nastal
kot rezultat mešanja Proto-Malajcev v času selitev in ima mongoloidne značilnosti. To je
postala prevladujoča vrsta v Indoneziji, najdemo pa jih tudi na Vzhodnem Timorju. Nekateri
so mnenja, da so Deutero-Malajci na Vzhodni Timor prišli šele z indonezijsko invazijo.301
Otok Timor je bil že veliko pred prihodom Portugalcev in Nizozemcev del trgovske
mreže.
Zgodovina otoka je namreč močno povezana s trgovanjem z belo sandalovino
(Santalum album L.). Čeprav se bela sandalovina pojavlja tudi na drugih pacifiških otokih,
Madagaskarju, Indiji in Avstraliji, je najkakovostnejša rasla ravno na otokih Timor, Sunda in
Solor. Prav trgovina s sandalovino je Timor povezala z Javo, pa tudi s Kitajsko in Indijo. V
obeh deželah je bil aromatični les uporabljen v obrednih in verskih namenih že dolgo pred
prihodom Portugalcev. Uporabljali so jo v prahu, za rezbarjenje in kot oljni ekstrakt. Kljub
trgovanju je otok ostal nedotaknjen. Trgovanje je potekalo z lokalnimi voditelji, njegov
učinek pa je bil viden le v obalnih regijah. Zaradi trgovanja s sandalovino se prve omembe
otoka Timor pojavijo že v 14. stoletju v kitajskih in javanskih dokumentih. V zapisih iz časa
dinastije Ming je zabeleženo, da je imel otok vsaj 12 pristanišč, kjer so pristajali kitajski
trgovci. Iz tega časa je tudi neposredna morska pot do otoka Sulu, Sulavezija in Moluških
otokov. Po tej poti so do Kitajske potovali do leta 1400, po tem letu pa preko Jave in Malake.
V kitajskih dokumentih je navedeno tudi, da so sandalovino menjali za srebro, železo,
porcelanaste skodelice, barvne tkanine in razne druge izdelke.303, 304 Poleg sandalovine so
izvažali tudi med, vosek in sužnje.305 Na obilico sandalovine se sklicujejo tudi prvi
portugalski zapisi iz leta 1518 in nizozemski dokumenti.306 Čeprav so kitajski trgovci otok
odkrili že zelo zgodaj, je kljub temu ostal zunaj glavnih trgovskih poti. Zato tudi vpliv
hinduizma, v začetku našega štetja, in budizma, od 5. stoletja naprej, nista pustila
pomembnejšega pečata. Prav tako na Vzhodni Timor ni vplivala razširitev islama v 15.
stoletju.307
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3. 2. VLADAVINA PORTUGALCEV
O obstoju kraljestev na otoku Timor je zapisano vse, od prvih kitajskih virov do
poročil kolonialnih sil. Tradicionalna kraljestva, ki naj bi segala vse do najmanj 14. stoletja,
so bila dobro uveljavljena. Imela so hierarhično urejeno družbo in temeljne ideje o ureditvi in
političnih odnosih. Eno izmed najpomembnejših je bilo kraljestvo Wehali ali Wehale v
središču Timorja. Vpliv tega kraljestva naj bi se razširil na 2/3 otoka in je vključeval ostala
manjša kraljestva iz različnih etničnih skupin. Presenetljivo je, da so kraljestva obstala skozi
celotno 400-letno kolonialno vladavino. Ena izmed težav, s katerimi so se srečevali
Nizozemci in Portugalci, je bila, kako vključiti lokalne ureditve pod svojo oblast.308, 309
Prvi Evropejci, ki so prišli na območje Azije, so bili Portugalci. Našli so 'pravo pot' k
Indiji, medtem ko je po sporazumu iz Tordesillasa Špancem ostala 'napačna'. Portugalci so
tako odprli in nadzorovali »carreira da India« ali »pot do Indije«, ki jim je na začetku prinesla
monopol nad trgovino z začimbami. Portugalci so s tem Azijo odprli svetu.310 Bili so tudi prvi
Evropejci, ki jih je pritegnila trgovina s sandalovino. Leta 1511 so si podredili Malako in na
tem območju vzpostavili svojo prisotnost.311
Prvi portugalski trgovci in misijonarji so dosegli obale Timorja leta 1515, ko so
pristali v bližini današnjega kraja Pante Macassar. Kot eno izmed prvih evropskih plovil je
otok Timor dosegla tudi Victoria, ladja Magellanove flote, ki je prva obplula svet. Victoria je
na severni obali Timorja pristala 26. januarja 1522, kar je bil njen zadnji postanek pred
vrnitvijo v Španijo in zaključkom njene poti okoli sveta. Portugalci so se kljub temu odločili,
da se pred uveljavitvijo na severu Timorja ustalijo na otoku Solor. Nekaj let kasneje, leta
1556, so na Timor prišli portugalski dominikanski duhovniki in ustanovili prvo kolonialno
naselje Lifao.312, 313 Lifao se danes nahaja v enklavi Oekusi, ki je ravno zaradi prvih naselbin
Portugalcev kasneje ostala v lasti Vzhodnega Timorja.314 V zahvalo za zasluge pri
spreobračanju timorskega prebivalstva v katolicizem je bil črno-beli križ dominikancev
vključen v grb Portugalskega Timorja.315
Do leta 1566 je imela Portugalska svojo bazo v trdnjavi Henricus, ki so jo zgradili
dominikanci na otoku Solor. Iz te baze so izvajali svoje trgovske pohode. Konec 16. stoletja
so na to območje prišli tudi Nizozemci. Leta 1613 so osvojili trdnjavo na Solorju, kar je
prisililo Portugalce, da so svojo bazo preselili v Larantuko na vzhodni del otoka Flores.
Nizozemci so to skupino imenovali Topasi ali Črni Portugalci. Topasi so bili potomci
portugalskih vojakov, pomorščakov, trgovcev in domačink otoka Solor. Iz Larantuke je ta
skupina nadzorovala trgovsko mrežo med Solorjem, Timorjem in Larantuko ter seveda
trgovino s sandalovino. Podporo so imeli v dominikancih. V procesu trgovanja so Topasi
počasi začeli naseljevati otok Timor. Njihovo središče je bilo v Lifao. Iz te baze so poskušali
zatreti vsako nasprotovanje bodisi lokalnih voditeljev ali s strani Nizozemcev.316
V začetku leta 1653 so Nizozemci premagali portugalsko vojsko pri Kupangu
(današnje glavno mesto Zahodnega Timorja) in zgradili utrdbo Concordia,317 ki so jo
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oskrbovali iz mesta Batavia (današnja Džakarta). Kljub ugodni lokaciji je Concordia
Nizozemce oddaljila od glavnih virov sandalovine, ki so jih imeli pod nadzorom Topasi in
njihovi lokalni zavezniki.318 Nizozemski vpliv je tako še naprej ostal omejen le na to mesto.319
Leta 1701 je novi guverner postal Antonio Coelho Guerreiro. Naslednjega leta je
prispel v Lifao, ki je tako uradno postal portugalska naselbina.320 S tem je leta 1702 današnji
Vzhodni Timor prišel v sklop portugalske kolonialne uprave.321 Vsi naslednji guvernerji so se
soočali z ostrim nasprotovanjem Topasov. Lifao je še naprej ostal oblegan, saj so imeli Črni
Portugalci še naprej nadzor nad trgovino s sandalovino v hriboviti notranjosti otoka. Zaradi
vse pogostejših napadov Topasov je novi guverner Antonio Jose Teles de Meneses v noči na
11. avgust 1769 zapustil s Topasi oblegan Lifao. Zaplul je proti vzhodu in ustanovil novo
portugalsko naselbino Dili. Do tega leta so Topasi kar trikrat neuspešno poizkusili izriniti
Nizozemce iz Kupanga. V prizadevanjih po pokoritvi Topasov so bili Portugalci in Nizozemci
v bojih pogosto prisiljeni sodelovati. Razširitev vpliva v notranjost otoka je kolonialnima
silama uspela šele konec 19. stoletja.322, 323
Bojevanje proti Topasom in za nadzor trgovine s sandalovino je nazadnje pripeljalo do
postopne delitve otoka na dva dela. Zahodni del otoka je pripadal Nizozemski Vzhodni Indiji,
vzhodni del pa je pripadal Portugalski in se je za časa portugalske uprave imenoval
Portugalski Timor. Državi sta imeli glede te delitve različni predstavi.324
Leta 1777 je Portugalska v Diliju potrdila delitev otoka na dve provinci: zahodno
provinco, imenovano Servião, sestavljeno iz 16 lokalnih kraljestev, in na vzhodno provinco,
imenovano Bellum, ki je obsegala 46 manjših kraljestev. Provinca Servião je pokrivala večino
območja, ki so ga imeli pod nadzorom Topasi. S takšno delitvijo se niso strinjali Nizozemci.
Takšne prekrivajoče se ozemeljske zahteve so imele za posledico eno izmed najdaljših
pogajanj o določitvi meje v kolonialni zgodovini. Leta 1846 je Nizozemska začela dialog s
Portugalsko za pridobitev oz. nakup njihovega ozemlja. Čeprav je bila Portugalska sprva
pripravljena prodati svoja ozemlja, je leta 1851 ponudbo o nakupu zavrnila. Kljub temu so se
strinjali, da je potrebno vzpostaviti jasne meje med nizozemskimi in portugalskimi območji.
Istega leta je novi guverner v Diliju, Lima de Lopes, dosegel dogovor z Nizozemsko glede
meje na Timorju, vendar brez potrditve iz Lizbone, kjer bo zahodna polovica otoka pripadala
Nizozemcem. Drugi vidik pogodbe je bila tudi prodaja vzhodnega dela otoka Flores in
sosednjih otokov Nizozemcem. Nizozemci, ki so se že predhodno pripravljali na nakup
portugalskega ozemlja, so sprejeli ponudbo in zagotovili potrebno plačilo za zagotovitev
dogovora. Ko so uradniki v Lizboni izvedeli, kaj se je zgodilo, je bil guverner Lima de Lopes
odstavljen, vendar njegovega dogovora ni bilo mogoče preklicati.325, 326 Pogodba o
demarkaciji in nakupu ozemlja je bila ratificirana z Lizbonsko pogodbo 20. aprila 1859, ki je
v veljavo stopila šele leta 1861.327 S to pogodbo je Portugalska odstopila od svojih zahtev do
otokov Flores, Solor, Pantar in Alor in jih prepustila Nizozemcem. Na Timorju sta obe
kolonialni sili pristali na demarkacijo z naštevanjem različnih tradicionalnih držav pod svojo
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oblastjo. Nizozemci so Portugalcem odstopili Maubaro. Prav tako so priznali portugalsko
zahtevo po današnji enklavi Oekusi in območje Noimuri južno od Oekusi. Portugalska je
Nizozemski v zameno priznala nadzor nad enklavo Maucatar na osrednji južni obali
današnjega Vzhodnega Timorja blizu mesta Suai. Čeprav je ta pogodba odpravila nekatere
nedoločenosti glede meje, je bila napačna v dveh pogledih. Na obeh straneh sta ostali dve
enklavi – Noimuti in Maucatar. Še bolj negotovo pa je bilo dejstvo, da je razmejitev temeljila
na delitvah domačih kraljestev, katerih tradicionalne meje niso bile določene.328
Karta 18: Nizozemska interpretacija razdelitve Timorja iz leta 1911.

Vir: Out of the Ashes, 2003, Chapter 1, str. 15.
Ponavljajoči ozemeljski spori med obema kolonialnima silama so trajali polnih 100
let. Konflikti so se odvijali na lokalni ravni, diplomatska pogajanja pa so se nadaljevala v
Lizboni in v Haagu. Za dokončno določitev meje so bile potrebne še tri konvencije med
nizozemsko in portugalsko vlado v letih 1893, 1904 in 1913.329 Dne 10. junija 1893 je prišlo
do sporazuma med državama o reviziji meje, ki je bil sprejet šele leta 1902 v Haagu.
Dokončno je bila razmejitev določena z Luso-nizozemsko konvencijo 1. oktobra 1904, ko je
Portugalska odstopila kraljestvo Noimuti v zameno za kraljestvo Maukatar. S tem so mejno
črto prestavili tako, da je bila opredeljena po reliefnih značilnostih. Portugalska je obdržala
enklavo Oekusi, ki se je takrat nahajala na severni obali nizozemskega ozemlja.330 Kongres
leta 1913 je potrdil prejšnjo razmejitev, ki je bila dokončno priznana s strani Stalnega
arbitražnega sodišča 25. junija 1914, končna ratifikacija pa je bila sklenjena v Haagu 17
avgusta 1916.331 Bojevanje za mejo je imelo vpliv tudi pri delitvi na indonezijski in Vzhodni
Timor. Del ozemlja, ki so ga nadzorovali Nizozemci, je kasneje postal del Indonezije.332
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V času 2. svetovne vojne je Portugalska razglasila nevtralnost, ki je veljala tudi za
njena prekomorska ozemlja. Kljub temu so otok Timor zaradi njegove strateške lege 17.
decembra 1941 zasedli avstralski in nizozemski vojaki. Japonska je to osvojitev videla kot
akcijo, v kateri so skušali zavezniki otok uporabiti za svojo vojaško bazo. Februarja 1942 je
tako Japonska na otok poslala okoli 20.000 vojakov. Na otoku je ostalo ujetih okoli 400
avstralskih in nizozemskih vojakov. Proti Japoncem so izvajali gverilske boje v bitki za
Timor, ki je trajala do februarja 1943. Pri bojih so jim pomagali domačini, saj so upali, da jim
bodo Avstralci ob koncu vojne pomagali v boju proti Portugalcem. Pomoč zaveznikom je
drago stala civilno prebivalstvo. Japonci so sodelovanje v gverilskih bojih kaznovali z
bombardiranjem in požiganjem mest, kar je skupno povzročilo izgubo 40.000–70.000
timorskih življenj. Japonska je oblast nad otokom Timor obdržala vse do njene kapitulacije
15. avgusta 1945.333, 334
Po 2. svetovni vojni se je začel proces osvobajanja kolonij izpod okov kolonialnih
velesil. Sosednja Indonezija si je neodvisnost izpod Nizozemske uspešno izborila 17. avgusta
1945, mednarodno pa je bila kot samostojna priznana 27. decembra 1949. Portugalska ni
začela s procesom osvobajanja svojih kolonij in je po koncu vojne leta 1945 ponovno
vzpostavila svojo oblast nad Portugalskim Timorjem.335, 336
Mednarodna prizadevanja, da bi Portugalska svojim prekomorskim kolonijam podelila
neodvisnost, so se pričela takoj po letu 1955, ko se je država priključila Združenim Narodom.
Po zanikanju o posedovanju neavtonomnih ozemelj je prišlo do njihove vključitve v
Portugalsko. Ta ozemlja niso bila več razglašena za odvisna ozemlja od metropole, ampak za
prekomorske province, ki imajo enotno ustavo. Portugalska tako ni upoštevala predpisov
Združenih narodov v zvezi z neavtonomnimi ozemlji.337
Na podlagi Resolucije 1514 (XV) je Generalna skupščina Združenih narodov Vzhodni
Timor od 14. decembra 1960 naprej obravnavala kot neavtonomno ozemlje pod portugalsko
upravo. Od 1962 do 1973 je Skupščina odobrila več resolucij, ki so priznavale pravico
Vzhodnemu Timorju do samoodločbe, kot tudi dvema preostalima portugalskima kolonijama.
Na Portugalskem je režim Salazarja zavrnil priznanje te pravice. 338 Portugalska je namreč
vseskozi zagovarjala trditev, da sploh nima kolonij, marveč le »enakopravne province«, ki so
medsebojno nekoliko oddaljene v sicer nedeljivi državi.339 Vzhodni Timor je tako ostal
portugalska kolonija vse do leta 1975.340
V času med 1945 in junijem 1974 je indonezijska vlada, v skladu z mednarodnim
pravom, obvestila Združene narode in Zunanji svet, da nima teritorialnih zahtev na
Portugalskem Timorju.341 V tem času je bila Indonezija preveč zaposlena s pridobitvijo
kontrole nad Zahodnim Irianom na Novi Gvineji, ki je po indonezijski osamosvojitvi pripadel
Nizozemski.342
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3. 2. 1. DRŽAVNI UDAR IN SAMOSTOJNOST
Revolucija na Portugalskem se je začela, ko je državni radio v zgodnjih jutranjih urah
25. aprila 1974 predvajal prepovedano pesem kantavtorja Zece Alfonsa, Grândola, vila
morena. To je bil znak, da je vojska zasedla ulice.343 Mladim častnikom iz skupine Gibanje
oboroženih sil, MFA (Movimento das Forças Armadas), je tako v enem dnevu uspelo zrušiti
48-letno vladavino diktatorskega režima Salazarja. Marcelo Caetano, ki je vodil državo po
Salazarjevi smrti od leta 1970, je bil odstavljen. Na oblast je prišel General Spinola, ki je
postal predsednik republike. Državni vojaški udar so poimenovali nageljnova revolucija, ki je
Portugalcem odprla pot k demokraciji.344
Zelo pomembna posledica revolucije je bilo pospešeno odpravljanje kolonialnih
posesti v Afriki, ko so neodvisnost razglasile Gvineja Bissau, Zelenortski otoki, Mozambik,
Angola ter otočje Sao Tome in Principe. Za spodbujanje uresničevanja nove demokratične
politike na Portugalskem, ki je bila posvečena tudi pravicam do samoodločbe njenih kolonij,
je bil 13. maja 1974 v Diliju nameščen Urad za samoodločbo Vzhodnega Timorja. Nova
portugalska vlada je odobrila tudi ustanovitev političnih strank.345, 346
Na območju Vzhodnega Timorja so se oblikovale tri glavne politične stranke. Vse so
se oblikovale glede ideje o prihodnosti Vzhodnega Timorja po dekolonizaciji: 1. povezovanje
z Indonezijo (APODETI), 2. neodvisnost (ASDT), 3. federacija s Portugalsko (UDT). 347
Prva je bila, 11. maja 1974, ustanovljena Timorska demokratska unija, UDT (União
Democratica Timorense). Program UDT se je zavzemal za demokratizacijo, človekove
pravice, samoodločbo, prerazporeditev dohodkov in zavrnitev vključitve Vzhodnega Timorja
v katerokoli morebitno tujo državo. Njihov cilj je bil boj proti samostojnosti, nadaljevanje
povezanosti s Portugalsko, ki bi višek dosegla z integracijo Vzhodnega Timorja v Skupnost
portugalsko govorečih držav. Prvi predsednik je postal Mário Carrascalão. Bil je eden izmed
ustanoviteljev stranke, lastnik kavnih plantaž in vodja službe za kmetijstvo. UDT je imela
glavno podporo znotraj lastnega sorodstvenega omrežja ter znotraj tradicionalnih elit.
Carrascalão je bil tudi eden redkih, ki je se izobraževal na univerzi na Portugalskem. Kasneje
je postal indonezijski guverner na Vzhodnem Timorju v 1980-ih in začetku 1990-ih. Ob
koncu indonezijske vladavine je začel podpirati samostojnost.348, 349, 350
Naslednja je bila, 20. maja 1974, ustanovljena Timorska socialdemokratska zveza,
ASDT (Associação Social-Democrata Timorense). Stranka je sprejela ideje socializma in je
podpirala idejo popolne samostojnosti. Predvidevali so od 3 do 8 let dolgo tranzicijsko
obdobje, v katerem bi bili že od vsega začetka prisotni tudi Vzhodnotimorci. Imeli so
ambiciozen program, s poudarkom na nacionalizmu in ponovni vrnitvi k timorski kulturi.
Zavzemali so se za razvoj podeželskih območij, zdravstva in šolstva. Želeli so pravično
razporeditev državnega bogastva, mešano ekonomijo in parlamentarni sistem z
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demokratičnimi svoboščinami. Ob ustanovitvi so stranko sestavljali mladi ljudje, saj je bila
povprečna starost članov pod 30 let. Najstarejši med njimi je bil bivši profesor Xavier do
Amaral, star 37 let, ki je postal njen prvi predsednik. V stranki so bili tudi novinar José
Ramos-Horta, Nicolau Lobato in Mari Alkatiri, ki je leta 2002 postal premier. Dne 11.
septembra 1974 so svoje ime spremenili v Revolucionarna fronta za neodvisni Vzhodni
Timor, FRETILIN (Frente Revolucionária do Timor Leste Independente). Zaradi obsežnosti
programa so imeli svoje privržence ne samo med elito, temveč tudi na lokalni ravni med
vaškimi organizacijami.351, 352, 353
Nekaj dni kasneje, 25. maja 1974, je bila ustanovljena tretja stranka, imenovana Zveza
za integracijo Timorja k Indoneziji. Kasneje se je preimenovala v Timorsko ljudsko
demokratsko zvezo, APODETI (Associação Popular Democratica Timorense). Njen program
je podpiral integracijo z Indonezijo, kjer bi imeli status avtonomne province, indonezijski
jezik v izobraževalnem procesu, brezplačno šolstvo in zdravstvo ter pravico do stavke.
Program so oblikovali na predvidevanjih, da bo Portugalska opustila Vzhodni Timor
(program UDT), ideja o samostojnosti pa ne bi bila mogoča zaradi Indonezije (program
Fretilin). Ustanovitelji so bili številne ugledne osebe, ki so se od začetka 60. let na skrivaj
dobivali z indonezijskimi agenti v zameno za usluge in plačila, v družbi pa so veljali za
trgovce, carinske uradnike in tradicionalne voditelje. Osario Soares je bil profesor in uradnik,
Arnaldo dos Reis Araújo pa je bil rejec goveda. Najmočnejši in največji podpornik je bil Dom
Guilherme Gonçalves, veljak nekdanjega kraljestva Astabe. Bil je vodja stranke in si je s
porokami pridobil zavezništva s preostalimi kraljestvi, ki so se raztezala od skupin na severu
in jugu pa vse na drugo stran meje. Guilherme je želel enotni Timor. To stranko je podpirala
tudi majhna muslimanska skupnost v Diliju. Zaradi dvomljivih osebnosti njenih voditeljev so
Apodeti veljali za zaprto organizacijo. Za Fretilin je bila ta stranka nezakonita. Osorio Soares
je bil kasneje zadnji s strani Indonezije imenovani guverner Vzhodnega Timorja. 354, 355, 356
Kljub vsemu sta UDT in ASDT/Fretilin hitro pridobila na tisoče privržencev, Apodeti
pa tekom leta 1974 le nekaj sto.357
Ustanovljene so bile še tri manjše stranke, ki niso imele tako velikega vpliva in so bile
bolj ali manj nepomembne. Te stranke niso imele svojega programa in so se trudile oblikovati
koalicijo z eno izmed prej omenjenih strank. José Martins je izstopil iz Apodetov kljub temu,
da je bil eden izmed ustanoviteljev, in 20. novembra 1974 ustanovil stranko KOTA.
Predstavniki stranke KOTA (Klibur Oan Timur Aswain), kar pomeni ''sinovi gorskih
bojevnikov'', so se želeli vrniti k tradicionalnim oblikam politične organizacije, osredotočene
na nekdanje veljake, vendar samo na tiste, ki imajo svoje prednike v Topasih. Delavska
stranka Vzhodnega Timorja TRABALHISTA je vključevala 8 družinskih članov.
Ustanovljena je bila septembra 1974, za cilj pa je imela neodvisnost, v prehodnem obdobju pa
bi tvorila federacijo s Portugalsko. Zadnja je bila Demokratična zveza za integracijo
Vzhodnega Timorja z Avstralijo, ADLITA (Associacao Democratica Integracao Timor-Leste
Australia).358, 359 Za obljube združitve z Avstralijo je zbirala denarne prispevke. Njen obstoj je
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bil kratkotrajen, saj je avstralska vlada odstopila od ideje še pred koncem leta 1974. Od teh
strank sta bili KOTA in Delavska stranka še nadalje omenjeni s strani Indonezije z namenom,
da bi predstavili, da so 4 od 5 strank, ki so imele večino na Vzhodnem Timorju, podpisale
peticijo za vključitev v državljansko vojno.360
Ob koncu leta 1974 je novi in hkrati zadnji guverner kolonije Portugalskega Timorja
postal Mário Lemos Pires. Priznal je vse politične stranke, izvedel pa je tudi druge reforme.
Guverner Pires je spodbudil tri glavne stranke, da tvorijo koalicijo. Apodeti so udeležbo na
teh srečanjih zavrnili. Fretilin in UDT sta sredi januarja 1975 sama oblikovala koalicijo. Dne
13. marca 1975 so bile izvedene lokalne volitve v distriktu Lautem. Ljudje so volili za lokalne
uradnike, ki bodo nadomestili tradicionalne voditelje. Glasovali so s kamenčkom, ki so ga
oddali v košarico s kandidatovim imenom. To niso bile strankarske volitve. Zmagali so
kandidati Fretilina, ki so dobili 55 % glasov, tesno pa so jim sledili člani UDT. Apodeti so
imeli zelo malo podpore kljub domnevno velikodušni denarni podpori iz Indonezije.361, 362
V sredini marca 1975 je bil izdan predlog za popolno samostojnost. Prehodna vlada je
bila dogovorjena s strani UDT, Fretilina in portugalske vlade. Glavne točke so bile:
· oblikovanje vlade bi potekalo z enako zastopanostjo UDT, Fretilina in
portugalske vlade,
· pozval je k oblikovanju prehodne vlade za obdobje treh let,
· po treh letih bodo organizirane volitve v ustavodajno skupščino.
V preostalih točkah so zavrnili integracijo in številne socialne programe, ki so bili predvsem
v programu Fretilina, s katerimi se je UDT strinjala. V podeželskih območjih je imela
koalicija veliko podpore in zdelo se je, da je pot do neodvisnosti odprta.363
Z nizko podporo so bili Apodeti šibek zaveznik Indonezije. Ne smemo namreč
pozabiti, da je imela Indonezija željo po aneksiji Vzhodnega Timorja. Za ta namen je nekje do
sredine leta 1974 indonezijska vojaška obveščevalna služba, BAKIN, dokončala program
Operacije Komodo. Ime je dobila po velikem kuščarju, najdenem na istoimenskem
indonezijskem otoku. Njen namen je bil preprečiti kakršenkoli poizkus za neodvisnost
Portugalskega Timorja. Člani Operacije Komodo so sodelovali z Apodeti in poskušali ogroziti
koalicijo. Na svojo stran so še posebej želeli pridobiti člane UDT, z nekaterimi komunistični
elementi stranke Fretilin. To jim je uspelo dne 27. maja 1975, ko je UDT izstopila iz koalicije.
Številni voditelji UDT so zaradi strahu pred komunističnimi elementi zahtevali tudi
odstranitev vseh komunistov z otoka.364, 365
V noči iz 10. na 11. avgust 1975 je UDT izvedla državni udar v glavnem mestu Dili. S
tem je želela ustaviti vse večjo priljubljenost Fretilina med množicami. Fretilin se je hitro
odzval in nastopila je državljanska vojna. Guverner Pires je pobegnil na bližnji otok Atauro,
od koder je kasneje poskušal doseči dogovor med obema stranema. Konec krvave
državljanske vojne je bil 27. avgusta. Fretilin si je zagotovil popolni nadzor nad Dilijem. Vse,
kar je ostalo od portugalske vlade, je bilo strmoglavljeno.366, 367
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Vzhodnotimorci, ki so služili v portugalski vojski, so podpirali Fretilin in imeli
ključno vlogo pri ustanovitvi Oboroženih sil za narodno osvoboditev Vzhodnega Timorja,
imenovano FALANTIL (Forca de defensa Timor-Leste). Ustanovljen je bil 20. avgusta 1975.
Vojska UDT je v begu pred Fretilinovimi silami prečkala mejo in prešla na indonezijski
Zahodni Timor. Tu so bili prisiljeni podpisati vnaprej pripravljeno peticijo s člani Operacije
Komodo, ki je pozivala k povezovanju z Indonezijo.368, 369 V tem času se je indonezijska
Operacijo Komodo spreobrnila v neposredno vojaško rešitev. Čete so zasedle obmejna
ozemlja, napadale civiliste in uničevale pridelke. Beg čez mejo je Indonezija skušala
predstaviti kot nadaljevanje državljanske vojne, ki je pahnila Portugalski Timor v anarhijo in
kaos. Ta kaos bi upravičil indonezijsko invazijo in ponovno vzpostavitev reda. 370, 371
Slika 5: Podporniki Fretilina leta 1975.
Kot del invazije je Indonezija 16. oktobra
1975 izvedla napad iz Zahodnega Timorja. Trdili
so, da so napad vodili UDT in tako prikazali, da
se konflikt nadaljuje. V resnici pa je bila večina
voditeljev UDT zaprta v begunskih taboriščih na
Zahodnem Timorju daleč stran od meje. V
napadu, poznanem tudi pod imenom 'Balibo Five',
je v mestu Balibo umrlo pet novinarjev. Po
indonezijskih zapisih so bili novinarji ustreljeni v
navzkrižnem obračunavanju, po poročanju prič in
v zapisih žene ene izmed žrtev pa je navedeno, da
so bili hladnokrvno umorjeni. Žrtve Baliba sta
bila dva avstralska novinarja, dva britanska
novinarja in Novozelandec. Po smrti novinarjev je
indonezijska vlada začasno ustavila invazijo, ker
se je bala negativnega odziva 'zahodnih' sil, ki pa
ga ni bilo.372, 373
V začetku novembra 1975 so v Rimu
potekali pogovori med Indonezijo in Portugalsko.
V skupni izjavi za javnost sta obe strani potrdili
zavzemanje za osamosvojitev Portugalskega
Timorja. V tem času so indonezijske sile že
zasedale velik del ozemlja Portugalskega
Vir: Braithwaite, J., Charlesworth, H.,
Timorja, indonezijska vlada pa je blokirala
Soares,
A.,
2012.
Networked
vse pogovore s strankami, tako da pogovori
Governance of Freedom and Tyranny.
v Rimu niso obravnavali dejanskega stanja.
Peace in Timor Leste. Canberra, ANU
Zaradi stopnjevanja indonezijskih vojaških
E Press. 3. Unprincipled Engagement
operacij, neuresničevanja pogovorov iz Rima med
and Misplaced Realism from 1974, str.
Portugalsko in Fretilinom ter molk s strani
21.
mednarodne skupnosti je vodstvo Fretilina
postajalo vse bolj obupano v iskanju načina, ki bi v dogajanje vključil širšo javnost.374
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Novembra je Fretilin v Afriko poslal delegacijo, da bi si zagotovili podporo pri
razglasitvi neodvisnosti. Delegacijo sta sestavljala člana stranke Mari Alkatiri in César Mau
Laka. V Dili sta se vrnila tretji teden novembra in si ob morebitni razglasitvi neodvisnosti
Vzhodnega Timorja pridobila priznanje 25 držav. Med njimi so bile Kitajska, Sovjetska
zveza, Zambija, Mozambik, Tanzanija, Gvineja Bissau, Angola, Zelenortski otoki, Sao Tome
in Principe, Severna Koreja, Severni in Južni Vietnam, Kambodža, Romunija, Nizozemska,
Vzhodna Nemčija, Švedska, Alžirija, Kuba, Norveška in Brazilija. Vodstvo Fretilina je za dan
razglasitve neodvisnosti določil 1. december 1975, dan, ko Portugalska praznuje Dan
neodvisnosti izpod španske nadoblasti.375
Dne 26. novembra so po dveh tednih intenzivnega bombardiranja Indonezijci zavzeli
mesto Astabe. Zaradi neukrepanja Portugalske je Fretilin 28. novembra 1975 podal
enostransko izjavo in razglasil neodvisnost Demokratične republike Vzhodni Timor
(Republica Democrática de Timor-Leste). Razglasitev neodvisnosti je potekala pred 2000
glavo množico pred stavbo portugalske vlade. Francisco Xavier do Amaral se je pripeljal v
črnem Mercedes-Benz-u, uradnem vozilu portugalskega guvernerja. Ob 17.55 (5.55 pm) je
portugalsko zastavo zamenjala nova zastava Demokratične republike Vzhodni Timor. V
spomin na vse, ki so umrli v zadnjih nekaj mesecih je bila namenjena minuta molka, v znak
njihovega spoštovanja pa so izstrelili 20 topovskih krogel. Po razglasitvi je bila pesem Patria!
Patria! razglašena za državno himno. Francisco Xavier do Amaral je postal prvi predsednik
nove države in Nicolau Lobato prvi predsednik vlade. Lobato je kasneje postal prvi vodja
oboroženega odpora. Objava samostojnosti 28. novembra je bila nepričakovana in nenadna,
saj na njej niso bili prisotni vsi voditelji Fretilina. Alarico Fernandes in José Ramos-Horta sta
bila že od 20. novembra v Avstraliji.376, 377
Dan po razglasitvi samostojnosti, 29. novembra 1975, so voditelji ostalih štirih strank:
UDT, Apodetov, Kote in Trabalhiste podpisali izjavo, v kateri so priznali neodvisnost in
hkrati integracijo Portugalskega Timorja z Indonezijo. Izjava se imenuje Deklaracija Balibo,
čeprav je bila oblikovana s strani Indonezije in podpisana na indonezijskem otoku Bali in ne v
kraju Balibo na Portugalskem Timorju.378
Nove države niso priznale ne Portugalska, ne Indonezija ter tudi ne Avstralija.
Portugalska ni priznala deklaracije Fretilina o razglasitvi samostojnosti kot tudi ne Deklaracije
Balibo. Portugalska je 29. novembra sporočila, da Portugalski Timor še vedno spada pod
njeno administrativno upravo. Za indonezijskega predsednika Suharta je razglasitev
samostojnosti postala povod za odobritev invazije. Tudi glavni akterji v mednarodni skupnosti
so se že dalj časa zavedali, da je invazija Indonezije na Vzhodni Timor zelo verjetna.
Avstralija je videla dejanje Fretilina kot provokativno in neodgovorno. Nova država Vzhodni
Timor je dobila diplomatsko priznanje iz novonastalih afriških držav: Angole, Zelenortskih
otokov, Gvineje Bissau, Mozambika in otočja Sao Tome in Principe, kar je bilo premalo, da
bi lahko vplivalo na mednarodno politiko. Državo sta priznali tudi Kitajska in Vietnam,
Fretilinova najpomembnejša podpornika v Aziji. Kitajska je bila tudi edina stalna članica
Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je priznala deklaracijo o neodvisnosti.379, 380
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Priložnost Portugalskega Timorja za osmosvojitev je prišla v kritičnem trenutku
hladne vojne, predvsem zaradi dogajanja v Jugovzhodni Aziji. Aprila 1975, dve leti po umiku
ameriških vojakov iz Vietnama, je Saigon, današnji Ho Chi Minh City, padel pod oblast
komunističnega Severnega Vietnama. Skoraj sočasni propad pro-ameriških vlad v Kambodži
in Laosu je prinesel strah v politiko Zahodnih držav in njihovih azijskih zaveznikov.381
Indonezija in druge anti-komunistične vlade v regiji, vključno z Avstralijo, Novo Zelandijo in
članicami ASEAN, so bili odločni, da bodo s skupnimi močmi ustavili napredek levice.382
Zelo negativno politično situacijo je ustvarila tudi Nageljnova revolucija na
Portugalskem, kjer se je zdelo, da bo levica ponovno zmagala in Zahod zopet poražen. V letu
1975 je Portugalska postajala vse bolj oddaljena od političnega dogajanja v koloniji, saj je
zaradi civilnih nemirov in politične krize več pozornosti namenjala dekolonizaciji v Afriki, še
posebej v Angoli in Mozambiku.383
Vse to je bilo v prid Indoneziji, ki je v boju proti Fretilinu med Zahodnimi državami
dobivala vse večji pomen. Suhartov režim je zaradi dviga Fretilina postajal vse bolj zaskrbljen
saj bi nastanek majhne države sredi arhipelaga lahko služil kot navdih za ostale neodvisno
misleče province v Indoneziji: Aceh, Zahodni Irian in Moluške otoke.384
Že septembra 1974 se je Avstralski laburistični premier Gough Whitlam, v javanskem
mestu Wonosobo, srečal s Suhartom. Izjavil je, da bi samostojni Vzhodni Timor predstavljal
''nesprejemljivo državo in potencialno grožnjo za stabilnost v regiji". Čeprav se je zavedal
samoodločbe narodov, je podprl indonezijsko akcijo za priključitev Vzhodnega Timorja.385
Za Združene države Amerike je Indonezija predstavljala anti-komunistično protiutež
na tem delu sveta. Za ameriško vlado so bili prijateljski odnosi z indonezijsko vlado bolj
pomembni kot osamosvojitveni proces Portugalskega Timorja. ZDA so želele ohraniti tudi
dostop do globokomorskih jarkov v Indoneziji in nezaznaven prehod podmornic iz Indijskega
v Tihi ocean.386 Dan pred invazijo, 6. decembra 1975, sta bila predsednik Gerald Ford in
njegov državni sekretar Henry Kissinger v Džakarti. Seznanjena sta bila z načrtom in
Indoneziji dala proste roke za invazijo.387
Indonezija je po koncu vietnamske vojne postala branik pred širjenjem komunizma in
tako pridobila močno politično, vojaško in gospodarsko podporo. ZDA so ji zagotovile velike
količine orožja in omogočile usposabljanje vojakov. Velika Britanija in Francija pa sta
oskrbovali letalstvo. Brez takšne podpore bi imela Indonezija malo možnosti za uspeh.388
3. 3. POD INDONEZIJSKO OBLASTJO
Kjer navedbe v naslednjem poglavju niso posebej citirane, pomeni, da so povzete iz
Chega! Final Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East
Timor (CAVR), ki je prosto dostopno na spletni strani http://www.cavr-timorleste.org/
en/chegaReport.htm. Večina je povzeta iz 3., 4. in 5. dela poročila. Sestavek v diplomskem
delu o kršitvah človekovih pravic pa je povzet iz 6. in 7. dela poročila Chega!.
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Namera Indonezije, da bo na Vzhodni Timor izvedla invazijo, je bila jasna v začetku
decembra. Avstralska vlada, ki je spremljala dogajanje, je že 2. decembra svojim državljanom
svetovala naj zapustijo Vzhodni Timor. Preostali tujci so ozemlje zapustili v naslednjih dneh.
Dne 7. decembra 1975, dan po tem, ko sta predsednik in državni sekretar ZDA odšla iz
srečanja v Džakarti, je Indonezija izvedla polni napad na mesto Dili. To je bila velika vojaška
ofenziva, poznana kot Operacija Seroja ali Operacija Lotus. Izvedena je bila brez formalne
napovedi in razglasitve vojne. Pred napadom se je vodstvo Fretilina umaknilo v notranjost,
seboj pa so vzeli tudi zapornike UDT in Apodetov, ki so bili zaprti v dilijskem zaporu. Iz mest
in vasi je zbežalo številno civilno prebivalstvo, ki je živelo v s Fretilinom nadzorovanih
območjih. Napad se je začel ob 2. uri zjutraj, ko je pet indonezijskih vojnih ladij priplulo v
zaliv Dilija. Člani Fretilina, ki niso zbežali v hriboviti Aileu, so opozorili na svojo prisotnost
in ob 3. uri prekinili električno omrežje. Indonezijske sile so začele z bombardiranjem
ladjedelništva, sledil je padalski desant in na koncu izkrcanje v zalivu.
V prvih dneh invazije je bilo ubitih veliko civilistov, trgovine so bile izropane, ženske
posiljene, prihajalo je do številnih množičnih javnih usmrtitev. Dne 8. decembra je bilo več
skupinskih usmrtitev civilistov v pristanišču Dili. To jutro je bila usmrčena Isabel Lobato,
žena kasnejšega voditelja Fretilina, Nicolaua Lobata. Popoldne je bil ustreljen Roger East,
edini tuji novinar, ki je ostal na Vzhodnem Timorju. Na dan invazije je bil ugrabljen iz Hotela
Turismo. Z njegovo smrtjo se je število tujih novinarjev, ubitih s strani indonezijskih vojakov,
povečalo na 6 s tem pa so dosegli, da se zgodba o indonezijski invaziji ni objavljala v tujih
medijih.
Dne 10. decembra so indonezijske sile zavzele mesto Baucau. Sledili sta mu mesti
Liquica in Maubara, v katerih se je nadaljevalo množično pobijanje civilistov. Po eni izmed
ocen naj bi do konca februarja 1976 umrlo 60.000 Vzhodnotimorcev, po drugi pa naj bi bilo v
prvih štirih mesecih invazije ubitih 100.000 ljudi.
Takoj po invaziji je bila 17. decembra nameščena začasna vlada, ki so jo sestavljali
člani Apodetov in UDT. V tem času je bil José Ramos-Horta v Združene narode sprejet kot
predstavnik Vzhodnega Timorja. Začasna vlada PSTT (Pemerintah Sementara Timor Timur)
je bila vlada le po imenu in je bila vzpostavljena z namenom, da pospeši proces vključevanja
Vzhodnega Timorja v Indonezijo. Predsednik te vlade je bil Arnaldo dos Reis Araújo,
predsednik Apodetov, njegov namestnik pa je postal Francisco Lopes da Cruz, predsednik
UDT. Na dan 31. maja 1976 je bila s strani vojske sklicana ljudska skupščina. Do takrat je
bilo na Vzhodnem Timorju že okoli 35.000 indonezijskih vojakov in dodatnih 10.000 na
Zahodnem Timorju. Dne 2. junija je vseh 28 delegatov pod 'nadzorom' vojske podpisalo
peticijo, ki je pozivala indonezijsko vlado za integracijo Vzhodnega Timorja. Predsednik
Suharto je 17. julija 1976 podpisal zakon o integraciji in razglasil, da je Vzhodni Timor postal
27. provinca Republike Indonezije z imenom Timor Timur.389
Kljub temu, da se Združeni narodi niso menili za indonezijsko priključitev Zahodnega
Iriana nekaj let pred tem, je zasedba Vzhodnega Timorja hitro postala predmet razprav.390
Dan po invaziji je odbor Generalne skupščine Združenih narodov sklical razpravo o nastalih
razmerah. Države, ki so podpirale Indonezijo, vključno z Indijo, Japonsko in Malezijo, so
napisale resolucijo v kateri so za nastalo situacijo okrivile Portugalsko in politične stranke
Timorja. Ta resolucija je bila zavrnjena v prid osnutka, ki so ga med drugim pripravile
Alžirija, Kuba, Senegal in Gvajana. Ta osnutek je Generalna skupščina Združenih narodov
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sprejela 12. decembra v Resoluciji 3485.391 Sprejeta je bila z 72. glasovi ZA in 10. glasovi
PROTI, vzdržanih je bilo 43. Resolucija je obžalovala vojaško posredovanje indonezijskih
oboroženih sil na Portugalskem Timorju in pozvala indonezijsko vlado naj preneha z nasiljem
in umakne oborožene sile z ozemlja. Poleg tega je predlagala, naj Varnostni svet sprejme
nujne ukrepe za zaščito ozemeljske celovitosti Portugalskega Timorja in neodtujljivo pravico
ljudi do samoodločbe.392
Po invaziji je Indonezija z Združenimi narodi bila diplomatsko bitko, kjer je
poizkušala pomiriti mednarodne obsodbe o svoji invaziji. Indonezija namreč ni želela priznati,
da je otok zasedla njena vojska.393 Svoj napad je hotela prikriti s tem, da je za napad na mesto
Dili okrivila člane štirih strank, ki so podpisali Deklaracijo Balibo. Invazijske sile so res
vključevale tudi majhno število članov UDT in Apodetov, vendar so v prikrivanju sledi
Indonezijci šli so celo tako daleč, da so vojakom odstranili odličja in uporabili orožje, ki je
bilo kupljeno posebej za ta napad in ga ni bilo mogoče izslediti. Kljub resoluciji ZN je
Indonezija oživila zgodovinske in etnične argumente za integracijo, ki so jih indonezijski
uradniki v nagovoru predstavili Generalni skupščini Združenih narodov, dne 13. decembra
1975, šest dni po invaziji v Diliju in 10 dni po tem, ko so zanikali, da Indonezija nima
nobenih ozemeljskih ambicij na Portugalskem Timorju.
V odgovor na dejanja Indonezijcev je Varnostni svet Združenih narodov 22. decembra
1975 soglasno sprejel Resolucijo 384. Podprla je Resolucijo iz 12. decembra in zahtevala
takojšen umik indonezijske vojske ter ponovno potrjevala pravico ljudi Vzhodnega Timorja
do samoodločbe. Na Vzhodni Timor je bil z namenom ocenitve razmer poslan tudi
odposlanec Združenih narodov, vendar je predsednik začasne vlade PSTT, Arnaldo dos Reis
Araujo, predlagani varnosti obisk na ozemlju zavrnil.
Leto dni kasneje, 1. decembra 1976, je Generalna skupščina Združenih narodov podala
Resolucijo 31/53, ki je zavrnila indonezijsko aneksijo Vzhodnega Timorja iz 17. julija in
zahtevala samoodločbo. Sprejeta je bila z 68 glasovi, nasprotovalo je 20 glasovalcev, 49 pa se
jih je vzdržalo.394
Generalna skupščina je nato vsako leto do 1982 sprejela novo resolucijo, v kateri je
pozivala k umiku indonezijskih sil in opozarjala na pravico prebivalcev Vzhodnega Timorja
do samoodločbe. V letu 1982 je bila resolucija zelo blizu poraza saj je bila sprejeta s 50
glasovi ZA, 46 glasovi PROTI, 50 je bilo vzdržanih. To je za Indonezijo pomenilo veliko
diplomatsko zmago.395 Združeni narodi niso nikoli priznali okupacije in so imeli Portugalsko
za legalnega upravitelja.396
Po 1983 vprašanje Vzhodnega Timorja ni bilo več na dnevnem redu Generalne
skupščine. Kljub temu pa sta bila v 1980-ih letih dva glavna mehanizma za mednarodno
obravnavo vprašanja Komisija za človekove pravice in Posebni odbor ZN za dekolonizacijo.
Leta 1985 je bilo vprašanje odstranjeno tudi z dnevnega reda Komisije za človekove pravice.
Dne 14. septembra 1989 je generalni sekretar Združenih narodov, Javier Perez de Cueller,
objavil poročilo o napredku in ugotovil, da bi predlagani obisk portugalske parlamentarne
misije na Vzhodnem Timorju prispeval k prizadevanju za iskanje mednarodno sprejemljive
rešitve.
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Po vojaškem zatišju med indonezijskimi in Fretilinovimi silami ob koncu leta 1976 je
indonezijska državna vojska, imenovana ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), v
začetku leta 1977 spoznala, da so njene čete preveč razkropljene po celotnem arhipelagu.
Indonezija je bila tako prisiljena vojsko umakniti iz Vzhodnega Timorja in podpreti operacije
na Irian Jayi, Zahodnem Kalimantanu in Acehu. Poleg tega je morala nadzorovati tudi
parlamentarne volitve v maju 1977.
Med marcem in junijem 1977 se je na območju močno zmanjšala prisotnost ABRI in
bojnih operacij. V prvi polovici leta 1977 je tako Fretilinov Radio Maubere večkrat objavljal
o nizki indonezijski morali in Falantilovih zmagah. Kljub napihovanju uspehov Fretilina je
bila prva polovica leta 1977 razmeroma pozitivno obdobje odpora.
V začetku leta 1977 je Vzhodni Timor obiskal podkomite ameriškega kongresa. Obisk
je bil močno voden s strani indonezijske vojske, ki ga je omejila na območja pod
indonezijskim nadzorom. Niso se srečali s Fretilinom ali z velikim številom civilistov v
notranjosti. V času obiska je bilo tudi malo bojnih operacij. Ob zaključku delegacija ni imela
nobenih trdnih sklepov glede vojne na območju. Leta 1978 je ameriški državni minister
Zbigniew Brzezinski odredil, da se morajo pomiriti razmere o kršenju človekovih pravic.
Kljub temu so v letu 1978 ZDA, VB in Avstralija ter druge tuje vlade ponudile Indoneziji
obsežno vojaško pomoč. Za Indonezijo je bil to zelo jasen signal, da Zahod ni nasprotoval
njenim vojaškim operacijam na Vzhodnem Timorju.
Do konca leta 1977 je oskrba bolnikov in ranjencev ter hranjene civilnega prebivalstva
povečala pritisk na Fretilin. Pomanjkanje zdravil za zdravljenje osnovnih tegob je še
povečevalo število smrtnih žrtev.
Fretilin se je zato spopadal z vprašanjem, kaj storiti z velikim številom civilistov v
svojih oporiščih v notranjosti države. Za nekatere voditelje je obramba prebivalstva omejevala
njihovo sposobnost za namestitev učinkovite ofenzive. To stališče je podpiral tudi Francisco
Xavier do Amaral, ki je bil mnenja, da je potrebno prebivalstvu dovoliti predajo in naselitev v
mestih ter vaseh, od koder bi nato nadaljevali odpor. Ostali so menili, da so ljudje vitalna
komponenta odpora, še zlasti zato, da bi onemogočila socialno revolucijo in politično
izobraževanje množic. Razhajanje glede tega vprašanja je privedlo do nasilnega razkola v
Fretilinu in se končalo z odstavitvijo predsednika Francisca Xaviera do Amarala v septembru
1977. Za novega predsednika je bil 16. oktobra izvoljen Nicolau Lobato.
V drugi polovici leta 1977 so se indonezijske vojaške akcije okrepile. Operacije med
sredino leta 1977 in do začetka 1979 se pogosto označujejo kot Kampanja "obkrožitev in
uničenje''. Kampanja je imela dva cilja, uničiti vodstvo Fretilina in prisiliti civilno
prebivalstvo v gorati notranjosti, da se preda silam ABRI.
Indonezijska vojska se je začela gibati izven mest in cestnih koridorjev, nad katerimi
je vzpostavila nadzor v prvem delu Operacije Seroja. Fretilin se je bil prisiljen umakniti in
namesto da bi spodbudil civilno prebivalstvo v predajo, se je odločil, da se ljudje umaknejo z
njim. V tem času je s strani indonezijske vojske prišlo do uničevanja živine in drugih virov
hrane, kar je Fretilin in prebivalstvo prisililo oditi v gore, kjer je bilo preživetje še težje.
Fretilin je pripravil goro Matebian kot nadomestno območje z rezervami hrane.
Bombardiranje gore Matebian se je začelo v septembru ali oktobru in je trajalo do sredine
novembra. Dne 22. novembra je bila sprejeta odločitev za predajo na Matebianu. S tem je
padla zadnja svobodna cona Fretilina. Ko so se civilisti vračali iz gorskih vrhov so jih ob
vznožju pričakali vojaki. Nekateri so bili premeščeni v začasna taborišča, drugi so bili
zaslišani, tretji so se lahko vrnili na domača območja bodisi s spremstvom ali brez.
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Nekateri poveljniki, tudi Xanana Gusmão, so pobegnili, kar je pustilo odpor v razsulu.
Velik uspeh indonezijske vojske se je zgodil 31. decembra 1978, ko je bil usodno ranjen
predsednik Fretilina, Nicolau Lobato. Nadomestil ga je Xanana Gusmão, ki je zavzel nov
pristop v kampanji Fretilin-a za neodvisnost. S padcem Matebiana je bila indonezijska
operacija razpuščena, Vzhodni Timor pa je bil označen za pacifiziranega.
Civilno prebivalstvo v gorah se je v velikem številu predalo ob koncu leta 1978. Po
več mesecih nenehnega potovanja in izogibanja napadov ter z uničenimi viri hrane so bili
ljudje ob predaji zelo ranljivi in v slabem stanju.
Veliko ljudi je bilo prepeljanih v tranzitna taborišča, z neustrezno hrano in zdravniško
preskrbo. V taboriščih je indonezijska vojska strogo nadzorovala njihovo gibanje in omejila
njihove zmožnosti kmetovanja in pridelovanja hrane, kar je pripeljalo do stradanja, smrti in
bede. Cilj taboriščne internacije je bila prekinitev povezave med pridržanimi in odporniškimi
borci ter na ta način uničiti raztrgane ostanke oboroženega odpora v gorah in gozdovih. Do
konca leta 1979 je število prebivalcev v internaciji preseglo 300.000, po nekaterih podatkih pa
je internirano prebivalstvo preseglo število 370.000. V letih 1982–1983 je bilo večini ljudi
dovoljeno, da zapustijo taborišča.
Ataúro so že v preteklosti uporabljali kot zaporniški otok. Kot zapor sta ga uporabljali
portugalska kolonialna uprava in tudi japonski okupator med 2. svetovno vojno. Indonezija je
z zapiranjem prebivalcev na otoku začela leta 1980. To je bila nekakšna razširitev politike
ločevanja civilistov, ki bi lahko v prihodnje nudili podporo oboroženemu odporu. Nekateri
izmed prvih, ki so jih poslali na otok so bili tisti, ki so sodelovali pri ljudskih vstajah. To naj
bi bili podporniki napada 10. junija 1980 na TV postajo v Diliju. Kasneje so na otok prišle
družine članov odporniškega gibanja, od katerih jih je veliko prišlo po letu 1981, po zaključku
Operacije ''ograje nog''. Ocene na otoku zaprtega prebivalstva se razlikujejo, verjetno pa je, da
je število zapornikov preseglo število 4000. Leta 1982 naj bi bilo zapornikov celo 6400.
V tem obdobju je bil Vzhodni Timor zaprt za zunanji svet. Pomembna komponenta
indonezijske strategije za pridobitev nadzora nad območjem je bilo preprečevanje dostopa do
resnice indonezijski ali širši mednarodni javnosti. Dostop indonezijskih medijev je bil močno
kontroliran, mednarodnim medijem pa je bil vstop prepovedan. Mednarodnim agencijam za
pomoč ni bilo dovoljeno vstopiti na Vzhodni Timor, delegacije pa so smele le na najbolj
strogo nadzorovana območja.
Katoliška cerkev je bila edina neodvisna organizacija s široko mednarodno mrežo, ki
je ostala na Vzhodnem Timorju. Cerkev je postopoma pošiljala novice o krizi s
pretihotapljenimi pismi.
Čeprav so avstralske nevladne organizacije skušale internacionalizirati humanitarno
krizo na Vzhodnem Timorju, je bilo to obdobje, ko je avstralska vlada začela s priznavanjem
indonezijske suverenosti nad ozemljem. To je bilo v nesoglasju z večino držav članic
Združenih narodov. V tem času so se resolucije Generalne skupščine ZN začele sklicevati tudi
na lakoto in potrebo po humanitarni pomoči za prebivalstvo Vzhodnega Timorja.
Po objavljenih poročilih o humanitarni katastrofi je v septembru 1978 Vzhodni Timor
obiskalo 11 tujih veleposlanikov in nekateri novinarji v spremstvu indonezijskega ministra za
zunanje zadeve. Veleposlaniki so predstavljali vlade Kanade, ZDA, Avstralije, Japonske,
Nove Zelandije, Indije, Južne Koreje, Bangladeša, Egipta, Sirije in Iraka. Rečeno jim je bilo,
da je iz gore prišlo okoli 125.000 ljudi, izmed katerih jih je bilo okoli 20.000–30.000 v zelo
slabem stanju. Štirje ambasadorji so pozvali k nujnemu izvajanju mednarodne pomoči.
Edini ustanovi, ki sta zagotavljali olajšanje do leta 1979 sta bili Indonezijska civilna
uprava in Indonezijski Rdeči križ (PMI). Z majhnimi sredstvi in s strogim indonezijskim
nadzorom ti agenciji nista mogli zadovoljiti nujnih potreb ljudi.
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Po dolgem premoru sta bila območje konec leta 1979 dovoljena obiskati Mednarodni
odbor Rdečega križa ICRS (International Red Cross) in ameriška nevladna Organizacija
katoliške cerkve CRS (Catholic Relief Services). Njihova prizadevanja so rešila številna
življenja in prinesla nekaj olajšanja za trpeče prebivalstvo. Izkazalo se je, da Indonezija ni
izkoristila svojih virov za preprečevanje ali zmanjšanje lakote. V dveh primerih je CRS
zmanjkalo zalog in so si riž izposodili iz indonezijske vladne organizacije za distribucijo riža
Bulog, ki je imela velike zaloge v Diliju, in to v času, ko so ljudje v taboriščih umirali od
izstradanosti in bolezni.
Odpor pod vodstvom Fretilina je bil skoraj zadušen v kampanji ''obkrožitev in
uničenje''. Preživeli kadri so bili medsebojno izolirani in brez možnosti po vzpostavitvi stika.
S tem se je končala prva faza odpora. Kljub temu je odpor preživel iz dveh razlogov. Prvi
razlog je bil, da je preživelo nekaj ključnih voditeljev, ki so obnovili odpor. Drugi razlog pa je
predstavljalo preživelo prebivalstvo, ki je bilo sicer fizično ločeno, vendar je uspelo zgraditi
novo obliko tajnega odpora v podporo gverilski vojni.
Malo pred padcem gore Matebian, 22. novembra 1978, so trije člani Fretilina, pod
vodstvom Xanana Gusmão, pobegnili na vzhod. Po smrti Lobata je prevzel vodilno vlogo in
marca 1981 sklical Nacionalno reorganizacijsko konferenco. Na konferenci je bila
reorganizirana politična in vojaška struktura ter vodstvo odpora. Ustanovljen je bil
Revolucionarni svet narodnega odpora CRRN (Conselho Revolucionário de resistência
Nacional), ki naj bi imel nadzor nad odporom in naj bi bil krovna organizacija za vse skupine
v boju za neodvisnost, ne samo za Fretilin. To je predstavljalo pomemben korak stran od
skrajne politike iz leta 1977. Uradno je bila sprejeta in določena gverilska strategija bojevanja.
Ta novi pristop je skupaj z odločenostjo ljudi pomagal odporniškemu gibanju, da je preživel
indonezijske vojaške akcije vse do leta 1986.
V prvih letih vojne in okupacije je bila katoliška cerkev edina in ključna povezava z
zunanjim svetom. V času indonezijske oblasti se je preobrazila iz branika portugalskega
kolonialnega sistema do tega, da je postala glas navadnih ljudi Vzhodnega Timorja.
Pripadniki cerkve na Vzhodnem Timorju so bili pogosto v nasprotju z Vatikanom, ki ni
spodbujal duhovnikov, da bi sodelovali pri vprašanjih o človekovih pravicah ali politiki
upora. Ker pa uradna politika Vatikana ni priznavala indonezijske nadvlade nad Vzhodnim
Timorjem, je katoliška cerkev na ozemlju ostala neposredno pod vodstvom Vatikana in ni bila
vključena v indonezijsko cerkev. Mednarodna katoliška mreža je prispevala posebno
povezavo med Timorjem in zunanjim svetom v letih, ko je bilo ozemlje zaprto. Nune in
duhovniki so pisali pisma v tujino, v času, ko ni noben mednarodni medij opazoval dogodke
znotraj območja in kadar, razen občasne prisotnosti mednarodnega rdečega križa ICRC, ni
bilo dovoljeno stopiti na ozemlje nobeni tuji mednarodni organizaciji. Med letoma 1975 in
1979 so cerkveni viri imeli edinstveno in ključno vlogo pri pridobivanju informacij o
razmerah na Vzhodnem Timorju za zunanji svet.
Septembra 1982 sta se skrivno sestala Xanana Gusmão in Monsignor Martinho da
Costa Lopes. Na srečanju je Monsignor Lopes poudaril potrebo po narodni enotnosti med
Fretilinom in UDT. To srečanje in klic k politični enotnosti je bilo še posebej pomembno zato,
ker je v notranjih konfliktih leta 1975 UDT trdil, da je treba braniti načela katoliške cerkve
proti komunističnim grožnjam. Srečanje vodje katoliške cerkve na Vzhodnem Timorju z
voditeljem Fretilina je bil jasen znak, da cerkev Fretilina ni videla kot komunističnega. Poziv
Monsignorja Lopesa za enotnost pa je izrazilo njegovo razumevanje upora kot
nacionalističnega in ne ideološkega.
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Novi vrhovni poveljnik indonezijske vojske, tudi sam katolik, je to srečanje videl kot
izdajalsko. Zato je bil eden izmed njegovih prvih ukrepov odstranitev Monsignorja Lopesa.
Zamenjal ga je relativno mlad Carlos Felipe Ximenes Belo, ki ga je neposredno imenoval
Vatikan in ne vzhodnotimorska duhovščina z volitvami.
V marcu 1979 je bil Vzhodni Timor razglašen za pacifiziranega, oboroženi odpor
sesut in večina civilistov pod nadzorom. V začetku 1980-ih je bila zato indonezijska vojska
prepričana, da je konec glavnih vojaških operacij. Dne 10. junija 1980 je Falintil izvedel
napad v Diliju, na novi televizijski oddajnik v Marabii. Ta napad je ABRI popolnoma
presenetil. To je bil prvi večji upor po navideznem porazu Fretilina konec leta 1978. Napad je
pokazal, da je odporniško gibanje preživelo in da bo nadaljevalo nasprotovanje vojaške
vladavine Indonezije. Indonezijska vojska je bila šokirana, saj je menila, da je odporniško
gibanje poraženo. Na stotine so jih pridržali v vojaškem priporu, ubitih pa je bilo več 100.
Veliko priprtih so izgnali na otok Ataúro.
Skoraj leto dni kasneje, sredi leta 1981, je indonezijska vojska začela veliko ofenzivo,
katere cilj je bil uničiti ostanke odporniških skupin. Njen primarni cilj je bil ujeti ali ubiti
Xanana Gusmão. Uporabili so dobro poznano taktiko kikis ali ''ograjo nog''. Ograja naj bi
delovala na dva načina. Spredaj kot linija civilistov v iskanju članov odporniškega gibanja ter
drugič kot bojni zid za enote ABRI. Taktika ''ograje nog'' je bila uspešno uporabljena pri vstaji
v Indoneziji, kjer je lokalno prebivalstvo podpiralo vojsko z namenom uničenja vstajnikov.
Na Vzhodnem Timorju, v nasprotju z Indonezijo, pa je vojski primanjkoval bistveni element,
to je podpora ljudstva. Kljub temu, da je ograja ujela veliko Vzhodnotimorcev, civilistov in
borcev, to ni bistveno škodovalo odporniškemu gibanju. Operacija leta 1981 je bila največji
izvedeni kiks na Vzhodnem Timorju in je bila imenovana Operacija Security. V operacijo je
bilo prisiljeno veliko število civilistov. Uradno je ABRI rekrutiral moške, stare med 12 in 35
let, vendar pa so sodelovali tudi veliko mlajši in starejši, kot tudi ženske in otroci.
V vojaškem smislu operacija ni uspela zatreti odporniškega gibanja, katerih člani so
pogosto ušli skozi ograjo. Več kot 4.000 ljudi je bilo obravnavanih kot simpatizerjev Fretilina,
ki so bili pridržani in zaprti, bodisi na otoku Ataúro ali drugih kontroliranih taboriščih. Ta
vojaška operacija je imela tudi zelo resne humanitarne posledice v obdobju, ko si prebivalstvo
še ni opomoglo od lakote in pomanjkanja iz časa prejšnjih vojaških operacij.
Z zaključkom Operacije Security je indonezijska vojska ozemlje ponovno razglasila za
pacifizirano. V letu 1982 je Indonezija prvič izvedla nacionalne volitve na Vzhodnem
Timorju. Rezultati volitev so pokazali, da je velika večina prebivalcev Vzhodnega Timorja,
več kot 99 %, glasovala za Golkar, politično stranko predsednika Suharta. To glasovanje in
zelo hitro štetje glasov močno nakazuje na manipuliran rezultat. Izid glasovanja je Indonezija
uporabila kot dokaz podpore ljudstva za Indonezijo. Volitvam je sledil pretres civilnih in
vojaških kadrov v indonezijski upravi. Nekdanji višji član UDT Mário Carrascalão je bil
imenovan za guvernerja in polkovnik Purwanto je prevzel vodenje vojske na območju
Vzhodnega Timorja.
Soočeni z naraščanjem tajnega gibanja je indonezijska vojska poiskala drugo pot za
premagovanje odporniškega gibanja, pogajanja. Gusmão je s polkovnikom Purwantom v
kraju Lariguto leta 1983 podpisal sporazum o prekinitvi ognja med indonezijsko vojsko in
Fretilinom. Z zamenjavo indonezijskega ministra za obrambo je bil "sporazum o prekinitvi
ognja" zavrnjen in vojna se je nadaljevala.
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Proces prestrukturiranja odpora, ki se je začel v 1981, se je nadaljeval skozi celotno
desetletje. Xanana Gusmão je naredil temeljne spremembe v odporu, ki so poznane kot
strukturne prilagoditve upora ali RER (Readjustment of the Resistance). Te spremembe so si
prizadevale za oblikovanje čim širšega odpora na nacionalni ravni. Leta 1987 sta Xanana
Gusmão in José Ramos-Horta zapustila Fretilin. CRRN je bil razpuščen, nadomestil pa ga je
Nacionalni svet za odpor Maubere, CNRM (Concelho Nacional da Resistencia Maubere), ki
je bil namenjen za krovno organizacijo, v katero bodo sprejete vse politične stranke, ki
podpirajo neodvisnost. Gusmão je postal predsednik CNRM in vrhovni poveljnik Falintila, ki
se je spremenil iz oboroženega krila politične stranke v nacionalno vojsko. CNRM je postal
najvišji organ odpora.
UDT je zavračal legitimnost tega organa, ker naj bi bil le ena izmed oblik Fretilina.
Bistvo sporov se je nanašalo na termin Maubere. Dobesedno se Maubere nanaša na skupno
ime med ljudmi Mambae, največjo etnično skupino na Vzhodnem Timorju. V času
portugalskega kolonialnega obdobja se je izraz Maubere običajno uporabljal za razlikovanje
prvotnih prebivalcev Vzhodnega Timorja od zgornjega razreda izobraženih Portugalcev, do
neke mere pa tudi za razlikovanje od mesticev. Maubere je bil pogosto uporabljen tudi kot
sinonim za nepismene, neizobražene in necivilizirane prebivalce.397
Organ je pridobil veliko privržencev med prebivalstvom, ki se je videlo kot žrtev
kolonializma. Stranki UDT in Kota se nista vključili v novi organ, ker sta zavračali izraz
Maubere. Isti argument je bil uporabljen, ko sta ti politični stranki zavrnili cilje CNRM, ki sta
jih oblikovala Gusmão in Ramos-Horta:
· poenotenje frakcij znotraj odpora, ki so do takrat ostale razdeljene,
· ustanovitev organa, ki bo zastopal to organizacijo in predstavljal glas upora v tujini,
· CNRM predstavlja odpor, ki ga ne sestavlja samo Fretilin ampak tudi druge politične
stranke, ki imajo podpornike neodvisnosti in se bodo kasneje pridružili odporu,
· razviti tri glavne vidike odpora: diplomatsko, tajno in vojaško (Falintil).
Te spremembe odporniškega gibanja so okrepile tudi zunanje diplomatsko dogajanje
diaspore Vzhodnega Timorja in mednarodne civilne družbe. José Ramos-Horta je še naprej
potoval in iskal podporo v vsaki obiskani državi.
V 1980-ih so se začele širiti skrivne skupine, zlasti v mestnih območjih.
Njihovo število je v poznih 1980-ih naraslo, skupine pa so bile zaradi nevarnosti večinoma
manjše in izolirane ena od druge, z nekaj široko zasnovanih povezav. Ob upoštevanju tega je
CNRM leta 1990 ustanovila Izvršni odbor CNRM za tajno fronto, CE (Comité Executivo da
CNRM da Frente Clandestina). Naloga CE je bilo usklajevanje in neposredno opazovanje
prikritih dejavnosti skrivnih skupin.
Sredi 1980 je bilo ustanovljeno veliko študentskih tajnih gibanj v srednjih šolah v
Diliju. Okoli 1986 je nastal OJECTIL (Organização de Juventude Católica de Timor-Leste),
Katoliška mladinska organizacija Vzhodnega Timorja. Ustanovili so jo študentski aktivisti v
São José, kmalu pa je postala nacionalna organizacija. Kasneje je postala Organisacão da
Juventude de Timor-Leste, OJETIL. Oblikovali so temelje nove generacije odpora, ki se je
nadaljevala v 1990-ih letih.
Naslednja tajna študentska organizacija je bila RENETIL (Resistencia Nacional dos
Estudantes de Timor-Leste), Narodni odpor študentov Vzhodnega Timorja. Ustanovljena je
bila leta 1988 na Baliju in je delovala na Baliju in Javi. V strogo nadzorovani študentski
politiki novega režima so vzhodnotimorski študenti ustanovili tudi bolj zmerno organizacijo
IMPETTU (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor Timur).
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Leta 1983 je Carlos Filipe Ximenes Belo postal apostolski administrator v škofiji Dili
in je nadomestil Monsignorja Lopesa kot vodjo Cerkve na Vzhodnem Timorju. Kljub
pritiskom iz Indonezije je Vatikan še naprej zavračal priznanje, da je Vzhodni Timor del
Indonezije. Kmalu po njegovi posvetitvi je odločno spregovoril proti indonezijski vladi in
njenemu programu za nadzorovanje rojstev. Napisal je tudi pomembno pismo, naslovljeno na
generalnega sekretarja Združenih narodov, v katerem je zaprosil za osamosvojitev in zanikal
trditev, da so se ljudje na Vzhodnem Timorju odločili za integracijo. Pismo je bilo zaradi
varnostnih razlogov poslano izven Vzhodnega Timorja.
Kljub nadaljevanju odpora je bila leta 1989 Indonezija mnenja, da v zadostni meri
obvladuje ozemlje in je dovolila obisk papeža na Vzhodnem Timorju.398 Obisk papeža Janeza
Pavla II. na Vzhodnem Timorju 12. oktobra 1989 je predstavljal trenutek velikega olajšanja in
veselja za mnoge na obleganem ozemlju. To je bil tudi zgodovinski trenutek, saj je bil v
celotnem času indonezijske nadvlade to edini obisk voditelja države. Papeža je spremljalo
veliko mednarodno medijsko spremstvo, ki je dalo možnost za obveščanje javnosti o 14 letih
okupacije. Pričakovanja so bila visoka. Navijači neodvisnosti so pričakovali razveljavitev
indonezijske okupacije, Indonezija pa je pričakovala priznanje vključevanja cerkve na
Vzhodnem Timorju v indonezijsko cerkev. Študentje iz vse večjega tajnega gibanja so
izkoristili priložnost, da izrazijo svojo željo po samoodločbi in z njo seznanijo papeža in
mednarodni medijski kontingent. Z obiskom se je začela nova smer v odporniškem gibanju,
obdobje demonstracij.
V januarju in septembru 1990 so v Diliju zopet potekale demonstracije za neodvisnost.
Sprva Indonezijci teh demonstracij niso obravnavali kot grožnje. V novembru 1991 so
indonezijske oblasti dovolile obisk portugalske delegacije, vendar je bil le-ta v zadnji minuti
odpovedan, ker so Indonezijci nasprotovali prisotnosti novinarjev ob obisku.399
Združeni narodi so bili v tem obdobju večinoma neučinkoviti, v smislu iskanja trajne
politične rešitve glede vprašanja Vzhodnega Timorja.
V decembru 1988 je predsednik Suharto podpisal odlok, ki je Vzhodnemu Timorju
dodelil "enak status" kot preostalim 26 provincam v Indoneziji. Ozemlje je bilo s tem odprto
za mednarodne obiskovalce. To je predstavljalo novo priložnost za prebivalstvo Vzhodnega
Timorja, da pridejo v stik s svetom. Med letoma 1989 in 1991 je na ozemlje prišlo več kot
3.000 mednarodnih obiskovalcev. To so bili novinarji, delavci in aktivisti nevladnih
organizacij, ki so pogosto postali predstavniki razmer znotraj Vzhodnega Timorja.
V septembru 1990 je avstralski odvetnik in sindikalist Robert Domm potoval na
Vzhodni Timor in s pomočjo tajnih organizacij izvedel intervju z Xananom Gusmão v
njegovem gorskem skrivališču. Intervju je bil prvi neposredni razgovor z vodjo gverile, ki je
znatno povečal mednarodni status Xanane Gusmãa.
Padec berlinskega zidu 9. novembra 1989 je dramatično nakazal konec hladne vojne.
To je tudi končalo geopolitični kontekst, ki je prevladoval vse od invazije leta 1975. Socialna
gibanja za svobodo po vsem svetu so navdušila večji del vzhodnotimorskega naroda. Dogma,
ki so jo sprejeli mnogi v mednarodni skupnosti, da je bila indonezijska okupacija Vzhodnega
Timorja nepopravljiva, se je kljub nezakonitosti sedaj zdela manj opravičljiva.
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3. 3. 1. POT PROTI SAMOSTOJNOSTI
Leta 1990 sta se Indonezija in Portugalska dogovorili o obisku portugalske
parlamentarne delegacije na Vzhodnem Timorju, da bi se državi postopno pomirili.400
Načrtovani obisk, ki je bil napovedan za 4. novembra 1991, je večina Vzhodnotimorcev in
študentskih aktivistov videla kot priložnost za obveščanje javnosti o okupaciji.401 Odpor je za
obisk pripravljal velike demonstracije in proteste. Širile so se tudi govorice o morebitnem
sestanku med delegacijo in Gusmãom. Portugalski parlament je 25. oktobra obisk odpovedal
v znak protesta nad indonezijsko zahtevo, da novinarjema ni dovoljeno spremljati delegacije.
Novica o odpovedi prihoda delegacije je sprožila proteste. Dne 28. oktobra 1991 so
vojaki ABRI v cerkvi St. Antonio de Motael v Diliju ustrelili in ubili vzhodnotimorskega
študenta, 18-letnega Sebastiãa Gomesa.
Dne 12. novembra 1991 se je več sto žalujočih pridružilo pogrebni slovesnosti od
cerkve Motael do pokopališča Santa Cruz. Več tisoč protestnikov je sledilo družini žalujočih s
transparenti in pozivi k samostojnosti. Zelo so si prizadevali za mirne in disciplinirane
demonstracije. V tem pohodu je bilo tudi 7 'zahodnih' novinarjev, vključno z državljanoma
ZDA Allanom Nairnom in Amy Goodman, ki sta bila priči odprtemu streljanju indonezijskih
vojakov na več sto žalujočih in neoboroženih protestnikov na pokopališču. Britanskemu
novinarju Maxu Stahlu je dogajanje uspelo posneti na film. Neodvisne ocene so identificirale
271 žrtev, 382 ljudi je bilo ranjenih in 250 pogrešanih. Indonezijska preiskava je ugotovila, da
je bilo na pokopališču Santa Cruz ubitih 19 ljudi, a se je zaradi mednarodnega odziva to
število kasneje povečalo na 50. Ranjene preživele so odpeljale indonezijske varnostne sile in
jih preteple ali kamenjale do smrti.
Novica o pokolu mladih na pokopališču Santa Cruz s strani indonezijskih vojakov je
hitro obkrožila svet in privedla do dramatičnega povečanja solidarnostnih gibanj. Prvič po
invaziji 1975 je bila indonezijska vojaška brutalnost proti civilistom posneta na film
mednarodnih medijev, ki so bili navzoči zaradi načrtovanega obiska portugalske
parlamentarne delegacije. Pretihotapljen posnetek je bil predvajan po televizijskih ekranih po
vsem svetu in tako razkril resnico o indonezijskih dejavnostih. Nasilnega zatiranja
Vzhodnotimorcev s strani indonezijske vojske tako ni bilo več mogoče zanikati.
Pokol v Diliju je predstavljal prelomnico v boju za mednarodno priznanje Vzhodnega
Timorja. V tem letu je z razpadom Sovjetske zveze izginila tudi marksistična grožnja
Indonezije, ki jo je pogosto uporabila pri nasprotovanju o ideji neodvisnega Vzhodnega
Timorja. Morija je prinesla širšo razpravo o indonezijski okupaciji, kar je predstavljalo
katastrofo za Indonezijo. Pokol v Diliju je imel, sodeč po posnetkih, ki prikazujejo
Vzhodnotimorce moliti v portugalščini, velik vpliv na Portugalce. Učinek je bil tako velik, da
so Gusmãa na Portugalskem videli kot junaka. Obisk Gusmãe in Ximenesa Bele na
Portugalskem je bil najbolj odmeven dogodek po nageljnovi revoluciji. V Avstraliji je bilo
razširjeno javno ogorčenje in kritiziranje tesnega sodelovanja Canberre in Suhartovega režima
in priznavanje nadoblasti Džakarte nad Vzhodnim Timorjem.402 Avstralija je bila namreč ena
izmed redkih držav, ki je priznala invazijo in priključitev Vzhodnega Timorja za legitimno.403
V ZDA je množični poboj sprožil val polemik, povezanih zlasti s pošiljanjem orožja in
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gospodarskim sodelovanjem ZDA in Indonezije. Vse to je nekako prisililo Džakarto, da je
začela izbirati nekoliko mehkejše različice podrejanja.404
Leta 1992 je bila zaradi precejšnjega mednarodnega pritiska indonezijska vlada prvič
prisiljena opraviti sodno preiskavo. Zaključno poročilo je obsodilo vojaško akcijo, vendar so
bile kazni skromne. Vojaki, ki so bili spoznani za krive streljanja na neoborožene
demonstrante, so večinoma dobili le disciplinski opomin ali so bili obsojeni za nekaj mesecev.
Poveljujoči oficir pa je bil samo premeščen.405 Prijeti protestniki so prejeli zaporne kazni od
10 let do dosmrtnih ječe.406
Pokol na pokopališču Santa Cruz je spodbudil potrebo za ponovni zagon na
diplomatskem področju. Združeni narodi so si prizadevali pridobiti Portugalsko in Indonezijo
za skupno mizo, kjer bi razpravljali o rešitvah. Upali so, da bodo v pogovore sčasoma
vključili tudi voditelja Vzhodnega Timorja, Xanano Gusmãa in škofa Belo.407 Dne 20. aprila
1993 so se predstavniki Indonezije in Portugalske sestali v Rimu in skušali doseči nekakšen
sporazum, vendar brez uspeha.408
Še preden je prišlo do pogovorov, za katere so si prizadevali Združeni narodi, je
indonezijska vojska 20. decembra 1992 aretirala Gusmãa. Novica o aretaciji se je hitro
razširila po vsem Vzhodnem Timorju in po svetu. Maja 1993 se Gusmão je vrnil v Dili na
sojenje in 17. maja podal svoj zagovor. Prebrati mu je bilo dovoljeno le dve od
osemindvajstih strani obrambe. Sodnik je izjavil, da je njegova obramba 'nepomembna'.
Obsojen je bil na doživljenjsko zaporno kazen v visoko varovanem zaporu Cipinang v
Džakarti. Njegovo kazen so ob praznovanju Suhatovega rojstnega dne znižali na 20 let kot
gesto 'dobre volje'. Arest Xanana Gusmão je bil velik udarec za odpor in indonezijski organi
so bili prepričani, da bo to pomenilo konec boja za neodvisnost. 409, 410
V oktobru 1996 so bila nenehna diplomatska prizadevanja, da bi pritegnili
mednarodno pozornost do grozot na Vzhodnem Timorju, priznana tudi s strani Nobelove
nagrade za mir. Skupaj sta jo prejela José Ramos-Horta in škof Carlos Filipe Ximenes Belo za
svojo predanost, za varstvo človekovih pravic in boj za neodvisnost Vzhodnega Timorja.
Nobelova nagrada je še naprej ohranjala Vzhodni Timor v središču pozornosti. To je
indonezijski vladi povzročilo veliko sramoto, kar je bil še en način za povečanje
mednarodnega pritiska.411 Znotraj Vzhodnega Timorja je Nobelova nagrada za mir pokazala,
da ljudje niso pozabljeni s strani mednarodne skupnosti in izrazila upanje za mednarodno
pomoč pri iskanju rešitve spora.
Z Nobelovo nagrado za mir je José Ramos-Horta začel ambiciozno diplomatsko
akcijo. V začetku leta 1997 je odpotoval v Južno Afriko. Julija istega leta se je predsednik
Nelson Mandela srečal s predsednikom Suhartom v Džakarti, kjer je zaprosil za srečanje z
zaprtim Xananom Gusmão. Predsednik Suharto je prošnjo sprva zavrnil, ker naj bi bil
Gusmão kriminalec, vendar je kasneje popustil. Novice o zasebnem srečanju so dosegle
svetovno javnost in dvignile mednarodni ugled Xanane Gusmãa kot državniku za mir.
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Slika 6: José Ramos-Horta.

Slika 7: Carlos Filipe Ximenes Belo.

Vir: Nobelprize.org, Ramos-Horta. 2013.

Vir: Nobelprize.org, Ximenes Belo. 2013.

Gibanje za neodvisnost Vzhodnega Timorja se je v 1990-ih letih preoblikovalo iz
gverilske v diplomatsko kampanjo. V teh letih so se okrepila številna študentska gibanja,
katerih cilj je bil boj za neodvisnost. Po vzoru v 1980-ih ustanovljenih OJECTILA in
RENETILA so se oblikovale tudi številne nove politične organizacije.
Ustanovljeni sta bili še FITUN (lit. "zvezda") in OPJLATIL (Organisacão popular
Juventude Lorico Ass'wain Timor Leste). V sredini 1990ih se je pojavila skupina, ki se je
poimenovala Republica Democratica de Timor-Leste, RDTL. Za svojo politično osnovo je
izbrala Fretilinovo izjavo o neodvisnosti iz 28. novembra 1975. Ta skupina je menila, da ni
potrebe po referendumu, saj je Vzhodni Timor že samostojna država, ki jo je zavzela
Indonezija leta 1975. Vztrajali so pri umiku indonezijske vojske z ozemlja in da se
Vzhodnemu Timorju vrne status neodvisne države. Druge skupine so se pojavile kasneje in se
povezale z odporniškimi gibanji, kot sta MOBUDAN (Movimento Buka Dalan Foun) in PPA
(Persatuan Pemuda Apodeti), skupina sestavljena iz otrok nekdanjih članov stranke Apodeti.
Do dneva plebiscita dejavnosti teh organizacij niso bile videne v javnosti. Zanimivo je, da se
večina teh organizacij ni pretvorila v politične stranke, niti se niso poistovetili z obstoječimi
političnimi strankami.412
V začetku leta 1990 je CNRM dejavno iskal dialog z Indonezijo. S podporo
mednarodnih nevladnih organizacij in skupin civilne družbe je bila odprta kampanja za
pogovore o Vzhodnem Timorju. Leta 1993 je CNRM predlagala trifazni mirovni načrt, ki je
temeljil na demilitarizaciji Vzhodnega Timorja, prehodno-tranzicijski avtonomiji in na koncu
trajni samoodločbi. Mirovni načrt je bil predstavljen najprej v Evropski uniji in nato v
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Združenih narodih, kar kaže na precejšnje povečanje podpore Portugalske. Indonezijska vlada
je načrt zavrnila.
Odpor je postal bolj združen, ko so se aprila 1998 v Peniche na Portugalskem zbrali
voditelji vseh večjih strank Vzhodnega Timorja ter nevladnih organizacij, vključno s
katoliško cerkvijo. Vse frakcije so se dogovorile za preoblikovanje CNRM v CNRT ali
Nacionalni svet za odpor Vzhodnega Timorja (Conselho Nacional da Resistencia Timorense).
Xanana Gusmão je bil izvoljeni za predsednika, podpredsednik in njegov osebni zastopnik pa
je postal Ramos-Horta. Njihov glavni cilj je bila priprava nove vlade, neke vrste vlade v
čakanju ali tranzicijske vlade, v primeru osamosvojitve Vzhodnega Timorja v bližnji
prihodnosti.
Konec 1990-ih je prišlo do spremembe osebja, ki se je ukvarjalo s problematiko
Vzhodnega Timorja na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku. V Januarju
1997 je Kofi Anan prevzel mesto novega generalnega sekretarja Združenih narodov in se
ponovno osredotočil na vprašanje Vzhodnega Timorja.413 V februarju 1997 je imenoval
Jamsheeda Markerja za posebnega odposlanca za Vzhodni Timor, da poskusi obnoviti
preklicane tristranske pogovore. Prvi obisk Markerja na Vzhodnem Timorju se je izkazal za
spornega. Skupina študentov, razočaranih da nimajo dostopa do posebnega odposlanca, je
demonstrirala pred njegovim hotelom. Kljub neobetavnemu začetku so bili tristranski
pogovori ponovno zagnani. Portugalska in indonezijska vlada sta se dogovorili, da se poveča
število srečanj in se tako poskuša najti skupno rešitev.414
3. 3. 2. KONEC INDONEZIJSKE NADVLADE
Na indonezijskih parlamentarnih volitvah, maja 1997, je bila s 74 % ponovno
izvoljena stranka Golkar. Kmalu po volitvah, julija 1997, je na Tajskem izbruhnila azijska
finančna kriza. Poleg velikih gozdnih požarov na Sumatri, ki so povzročili veliko okoljsko
katastrofo, je v zadnjih mesecih leta 1997 finančna kriza zajeta tudi Indonezijo. Pred
prihodom krize, avgusta 1997, je bilo menjalno razmerje 2.400 indonezijskih rupij za 1
ameriški dolar, ob koncu januarja 1998 pa je razmerje znašalo 18.000 IDR za 1 USD.415
Indonezijska denarna valuta rupija je v le nekaj mesecih izgubila kar 80 odstotkov svoje
vrednosti. Ta kriza je razkrila korupcijo in slabo upravljanje Suhartovega režima. Džakarto in
druga indonezijska mesta so pretresli protesti, ki so zahtevali njegov odstop in širše reforme,
kar je postalo znano pod imenom Reformasi. Reformasi predstavlja obdobje politične
odprtosti, tranzicije in začetek razprav o odnosu med Indonezijo in Vzhodnim Timorjem.
Posledice finančne krize so na ulice privabile več deset tisoč demonstrantov.416 Dne
12. maja 1998 je usmrtitev štirih študentov Univerze Trisakti v Džakarti, s strani indonezijske
vojske, pripeljala do družbenih nemirov in pobijanja v kitajski skupnosti.417 Velik pritisk
množic je povzročil padec Suharta, ki je 21. maja 1998 odstopil z mesta predsednika države.
Za novega predsednika je bil imenovan bivši podpredsednik B. J. Habibie. Kmalu po
imenovanju je B. J. Habibie poskušal uvesti politične reforme v državi. Ena izmed njegovih
najbolj aktivnih kampanj je bila rešitev vprašanja Vzhodnega Timorja in izboljšanje podobe
413
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Indonezije v tujini.418 Te velike politične spremembe v Indoneziji so na Vzhodnem Timorju in
v mednarodni javnosti ponovno obudile upanje, da bo država le pridobila samostojnost.419
Sprememba politike je ponovno oživila tudi mednarodna pogajanja med Portugalsko,
Združenimi narodi in Indonezijo.420
Junija 1998 sta politični kabinet predsednika in varnostni odbor podprla predlog široke
avtonomije za Vzhodni Timor, če bo mednarodna skupnost priznavala suverenost Indonezije.
Indonezijski predsednik je predlog predstavil mednarodnim medijem, zunanji minister pa je
odpotoval v New York, da idejo o avtonomiji predstavi generalnemu sekretarju Združenih
narodov Kofiju Annanu. Konec junija je Habibie ponudil tudi osvoboditev Xanana Gusmãe.
V avgustu je Indonezija pristala na tristranske pogovore med generalnim sekretarjem ter
zunanjima ministroma Indonezije in Portugalske o posebni avtonomiji Vzhodnega Timorja.
Pogajanja je vodil osebni predstavnik generalnega sekretarja za Vzhodni Timor. Cilj je bil
doseči soglasje o vsebini posebnega paketa avtonomije do konca leta. Glavno oviro je
predstavljalo vprašanje, ali je predlagana avtonomija samo stopnja k polni samostojnosti ali je
to zaključek vzhodnotimorskega vprašanja. Za Indonezijo je bila avtonomija končna rešitev
vprašanja medtem ko je Portugalska videla v avtonomiji le začasno rešitev. Za Portugalsko
naj bi bila avtonomija le prehod k samoodločbi, kar se je v širšem skladu ujemalo z
dolgoletnim načrtom CNRM/CNRT. Predlog o izogibanju hitre rešitve je bil v koraku
Združenih narodov, ki so zagovarjali od pet do sedemletno obdobje avtonomije.
Avstralski premier John Howard je v decembru 1998 poslal pismo predsedniku
Habibie. Medtem, ko je premier Howard potrdil željo Avstralije, da Vzhodni Timor še naprej
ostane del Indonezije, je predlagal, da Indonezija razmisli o izvajanju posebne avtonomije in
izvedbi učinkovitega plebiscita v prihodnjih letih. To pismo je Indonezija razumela kot veliko
spremembo politike najbolj neomajnega mednarodnega zagovornika, v katerem je Avstralija
priznavala pravico Vzhodnega Timorja do samoodločbe.
Dne 27. januarja 1999 je indonezijski predsednik Habibie nepričakovano objavil, da
bo Indonezija dovolila prebivalcem Vzhodnega Timorja, da sami izberejo svojo prihodnost.
Glasovali bodo lahko o tem, ali bodo še naprej avtonomna pokrajina v okviru Indonezije ali
ne. V primeru zavrnitve avtonomije bo Indonezija preklicala zakon iz junija 1976, ki
vključuje ozemlje v Republiko Indonezijo.
Predlog predsednika je bil sprejet z mešanimi reakcijami. Vodja indonezijske
demokratske stranke je predlog zavrnil. Trdil je, da Habibie nima pooblastila, da spreobrne
odločitev Suharta pri vključitvi območja Vzhodnega Timorja v Indonezijo. Enak odziv je
prišel iz oddelkov znotraj indonezijske družbe, zlasti od muslimanskih voditeljev. Menili so,
da bo predsednikovo reševanje vprašanja Vzhodnega Timorja le še poslabšalo razmere. Med
muslimanskimi krogi na Javi so zaznali, da bo večina Vzhodnotimorcev, ki so bili katoličani,
glasovala za neodvisnost, s čimer bodo postavljeni temelji za ostala odcepitvena gibanja
znotraj Indonezije. Takega mnenja so bili tudi nekateri člani indonezijske vojske.
Predsednikova izjava bi namreč lahko ustvarila domino efekt, kar bi pomenilo povod za
pokrajini Aceh in Irian Jaya, da sledita zgledu Vzhodnega Timorja. Na Vzhodnem Timorju,
so osamosvojitvene skupine z dvomom pozdravile predsednikovo izjavo.421
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Februarja 1999 so Združeni narodi predložili predlog za Posebno avtonomno regijo
Vzhodnega Timorja, imenovan SARET (Special Autonomous Region of East Timor). V
SARET bi Indonezija ohranila nadzor nad zunanjimi zadevami, denarno valuto, obrambo in
financami, medtem ko bi vzhodnotimorski Regionalni svet imel široke pristojnosti pri
zakonodaji in nadzorom nad policijo ter pravosodjem. TNI bi bila samo za zunanjo obrambo
in drugače omejena na vojašnice.
V obdobju med oktobrom 1998 in januarjem 1999 so indonezijske vojaške operacije
reorganizirale že obstoječe paravojaške skupine ali milice. Te skupine so postale aktivne pri
grožnjah in odvračanju prebivalstva od odcepitve Vzhodnega Timorja od Indonezije ter
odvračanja ljudi od samostojne države. V tem času sta se na Vzhodnem Timorju zgodili dve
veliki spremembi v zadevi vojaških operacij. Prva je bila reorganizacija treh obstoječih
paravojaških skupin: Tim Alfa v Los Palosu ter Saka in Makikit v Baucau so postale civilne
obrambe enote (Keamanan Rakyat: KAMRA). Te tri skupine so se nahajale na vzhodnem
delu Vzhodnega Timorja. Druga sprememba je bila uvedba dveh novih paravojaških skupin v
srednjem ter zahodnem delu države, in sicer Mahidi in Halilintar. Skupine milic so se še
okrepile po letu 1999, pred in v času prihoda misije Združenih narodov UNAMET. Nove
skupine milic je ustanovila indonezijska vojska. To so bile:
- Aitarak v Diliju, vodja Eurico Guterres,
- Naga Merah v Ermeri, vodja Miguel Soares Babo,
- Darah Merah v Ermeri, vodja Lafaher Saburai,
- Besi Merah Putih v distriktu Liquiça, vodja Manuel de Sousa,
- Laksaur, vodja Olivio "Moruka" Mendonça,
- Ablai ustanovljen v Same, distrikt Manufahi, vodja Nazario Cortereal,
- Dadurus Merah Putih v Bobonaru, vodja neznan,
- Hametin v Bobonaru, vodja neznan,
- Sera v Bobonaru, vodja neznan,
- Rajawali, vodja neznan,
- Jati Merah Putih v Los Palosu, vodja neznan,
- Mahadomi v Manatutu, vodji Aquino Caldas in Doutel Sarmento,
- Pana v distriktu Liquiça, vodja neznan,
- Sakunar v enklavi Oekusi, vodja Lopes Simao.422, 423
Hitro pojavljanje milic in njihova usklajena ravnanja kažejo, da je za njimi stala
močna organizacijska sila. To je bila indonezijska vojska TNI, ki je potrebovala silo za napad
na dobro organizirano gibanje na Vzhodnem Timorju, ki se zavzema za neodvisnost. Taktika
TNI je bil pritisk na milice, ki so uporabljale tradicionalna orožja, kot so mačete in meči, za
napad na neoboroženo prebivalstvo. Eden izmed razlogov, da so bile milice oborožene z
doma izdelanim orožjem, je bil tudi ustvarjanje videza spontanega ljudskega gibanja.
Nasilje, ki so ga izvajale skupine milic, je potekalo vse od trenutka, ko je predsednik
Habibie v januarju 1999 napovedal, da bo njegova vlada omogočila Vzhodnotimorcem
izbirati med avtonomijo v Indoneziji ali neodvisnostjo. Po predsednikovi objavi se je
paravojaška skupina Mahidi nemudoma odzvala in ubila več ljudi v distriktu Ainaro. Ta
skupina je izvajala številne brutalne umore lokalnih voditeljev CNRT. Žrtev teh pokolov je
bila tudi noseča ženska, ki so ji iz trebuha izrezali otroka.
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Katoliška cerkev je sprožila dva poizkusa, da bi uskladila dve nasprotni frakciji, za in
proti neodvisnosti. Prvi poizkus sprave je poznan kot Dare I., do katerega je prišlo v starem
semenišču na obrobju Dilija kmalu po januarski objavi. Na srečanju so sodelovali voditelji
skupin za in proti neodvisnosti, ki se je začel z dialogom in bi sčasoma ustavil nasilje med
obema stranema. Dejansko srečanje je potekalo dva dneva in je prineslo izjavi obeh strani, da
bodo svoje dejavnosti nadaljevale v nenasilni akciji. V praksi je milica nadaljevala z
aktivnostmi v nezmanjšanem obsegu. Drugi poskus sprave je potekal od 25. do 30. junija
1999. Pobudnika sta bila škofa Belo in Nascimento. Mir Dare II. je potekal v Džakarti.424
Vrhunec dejavnosti milic je predstavljal 5. april 1999 s pokolom v distriktu Liquiça, ki
je 45 km zahodno oddaljen od glavnega mesta Dili. Milice so streljale in do smrti preteple več
kot 40 neoboroženih civilistov, ki so se zbrali na pokopališču. Zanimivo je, da medtem ko so
pričanja duhovnikov in drugih prič potrdile, da je za napadom milic stala vojska, ni bil sprejet
noben ukrep, za začetek preiskave napada ali za preiskavo umorov. TNI je vztrajala pri svoji
trditvi, da so smrtne žrtve posledica spopada med skupinami za in proti neodvisnosti.425
Do junija 1999 je UNAMET z mednarodno Civilno policijo, CIVPOL, ustanovil
lokalne pisarne na celotnem ozemlju. Kljub temu jim na območje ni uspelo prinesti miru. Ko
se je napeto stanje nadaljevalo, nasilje s strani milic ni bilo več usmerjeno zgolj na civiliste,
ampak tudi proti nevladnim organizacijam, humanitarnim skupnostim in borcem za človekove
pravice. Poziv za večnacionalne sile je tako pridobil veliko publiciteto. V poskusu, da se
ohrani srečanje 5. maja, je Džakarta zavrnila kakršno koli zahtevo za razporeditev
mednarodnih vojaških sil na Vzhodnem Timorju. Trdila je, da njena vojska lahko zagotovi
varnost na tem območju.426
Pogajanja med Portugalsko in Indonezijo so dosegla vrhunec v Sporazumih 5. maja,
kjer so bile določene podrobnosti za glasovanje. V besedilu na glasovnici je bilo prebivalcem
Vzhodnega Timorja dovoljeno, da sprejmejo ali zavrnejo posebni paket avtonomije, znotraj
enotne države Republike Indonezije. Zavrnitev avtonomije bi nato vodila v samostojnost. Za
datum ljudskega posvetovanja ali plebiscita je bil določen 8. avgust. Indonezija je namreč
želela imeti rezultate pred septembrskim srečanjem parlamenta, da bo izid glasovanja lahko
ratificirala v indonezijski zakon. V Sporazumu je bilo poudarjeno "neposredno, tajno in
univerzalno glasovanje" (člen 1), in da "je indonezijska vlada odgovorna za ohranjanje miru
in varnosti, tako da ... bo referendum lahko potekal v vzdušju brez ustrahovanja, nasilja ali
motenj z obeh strani" (člen 3). Določeno je bilo tudi vmesno obdobje s prisotnostjo ZN. Po
določitvah Sporazuma Indonezija in Portugalska nista smeli oblikovati kampanj za nobeno
izmed možnosti. Sporazum je bil podpisan med tremi stranmi – Indonezijo, Portugalsko in
Organizacijo združenih narodov. Ta sporazum ni dovoljeval tujih oboroženih sil v Indoneziji.
Indonezija je namreč zavrnila predajo odgovornosti za varnost v času plebiscita. Odgovornost
je bila predana indonezijski policiji.
Sporazumi 5. maja niso uspeli ustrezno razdeliti varnostnih nalog. Dogovor, da bo za
varnost skrbela indonezijska policija, se je izkazal za popolnoma neprimernega. Kljub
institucionalni ločenosti poveljstev policije in vojske v aprilu 1999, sta oba ostala pod
vodstvom ministra za obrambo. Tako je še naprej prihajalo do dolgoletne dominacije TNI nad
policijo v njenih operativnih zadevah. Policija je vedno znova pokazala, da ne more nadzirati
nasilja med glasovanjem. Večkrat je bila celo vključena v podporo nasilja milic.
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Sporazumi 5. maja niso izdali neposredne odločbe za omejitev sil TNI, milic ali
Falintila, kot tudi ne za njihovo razorožitev. To vprašanje je bilo prepuščeno Komisiji za mir
in stabilnost (KPS), ki jo je ustanovil general Wiranto po pokolih v Liquiçi in Diliju. KPS je
bila odgovorna "v sodelovanju z Združenimi narodi, da pripravi kodeks ravnanja, ki ga bodo
spoštovale vse strani, za obdobje pred in po Ljudskem posvetovanju, da se zagotovi predaja
orožja in končna razorožitev.'' Tudi KPS se je izkazala za neučinkovito.
Na podlagi Sporazumov 5. maja je Generalni sekretar ZN Kofi Annan, po
posvetovanju z Varnostnim svetom, še isti mesec ustanovil posebno Misijo Združenih
narodov za Vzhodni Timor, UNAMET (United Nations Mission in East Timor). Misija je bila
načrtovana za vodenje ljudskega posvetovanja ali plebiscita 8. avgusta 1999.427 Osebje
Organizacije Združenih narodov je na Vzhodni Timor začelo prihajati kmalu po podpisu
Sporazumov. Delovati je začelo konec maja 1999, zastava OZN pa je bila v Diliju dvignjena
4. junija. Osebje UNAMET je prihajalo še cel junij in je vključevalo civilne volilne uradnike,
neoboroženo civilno policijo in neoborožene vojaške uradnike iz različnih držav.
Vzhodnotimorsko osebje, od katerih jih je okoli 4000 delalo na dan volitev, je igralo ključno
vlogo pri razlagi, upravljanju in logistiki ter v podpori volilnemu osebju in pri registraciji
volivcev. Delali so pod vodstvom Iana Martina, katerega skupni naziv je bil posebni
odposlanec generalnega sekretarja Združenih narodov za Ljudsko posvetovanje na Vzhodnem
Timorju in vodja misije Združenih narodov na Vzhodnem Timorju (UNAMET).
Sporazumi 5. maja so se sklicevali na neodvisno volilno komisijo. Generalni sekretar
ZN je za komisijo imenoval tri ugledne mednarodne strokovnjake. Komisija je bila
popolnoma neodvisna od UNAMET in Združenih narodov v New Yorku ter odgovorna za
potrjevanje vsake faze plebiscita. Bila je tudi končni razsodnik vseh pritožb. Člani komisije so
prispeli v Dili kmalu po začetku postopka registracije volivcev in opazovali postopek priprave
na plebiscit v vseh njegovih fazah.
Vprašanje na glasovnici je bilo oblikovano v dveh delih, volivec pa bi moral izbrati
eno možnost. Temeljilo je na sprejemu ali zavrnitvi indonezijske ponudbe posebnega paketa
avtonomije, ki temelji na predlagani posebni avtonomni pokrajini SARET. Glasovnica se je
glasila: "Ali sprejmete predlagano posebno avtonomijo Vzhodnega Timorja v okviru enotne
države Republike Indonezije?" ter "Ali zavrnete predlagano posebno avtonomijo Vzhodnega
Timorja, ki bo vodila Vzhodni Timor do ločitve od Indonezije?" Indoneziji in Portugalski je
bilo po Sporazumih prepovedano spodbujanje katerekoli možnosti.
S prisotnostjo Združenih narodov na Vzhodnem Timorju so na še pred kratkim zaprto
območje prišli kontingenti mednarodnih medijev ter predstavniki večjih mednarodnih
časopisov in revij. Vsi so želeli zajeti zgodbo o pripravah na plebiscit. UNAMET je za čas
priprav akreditiral okoli 600 novinarjev. Portugalska in Indonezija sta poslali ekipo uradnih
opazovalcev s 50 člani, ki je potovala po vsem ozemlju v času registracije, kampanje in
končnih priprav na glasovanje. Na dan ljudskega posvetovanja so opazovali dogajanje na
voliščih ter kasneje štetje glasov v Diliju. Poleg uradnih portugalskih in indonezijskih
opazovalcev je UNAMET akreditiral skoraj 2300 opazovalcev, od katerih je zahteval
nevtralno obnašanje. Prišlo je tudi okoli 500 mednarodnih opazovalcev plebiscita z vladnimi
delegacijami, ki so predstavljale Avstralijo, Brazilijo, Čile, Irsko, Kanado, Novo Zelandijo in
Španijo. Opazovanja plebiscita se je udeležila tudi delegacija Evropske Unije. Pri opazovanju
izvajanja glasovanja je bilo tudi veliko število ljudi iz civilne družbe in mednarodnih,
indonezijskih in vzhodnotimorskih nevladnih organizacij. Nevladni organizaciji Carter Center
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in Mednarodna zveza za Vzhodni Timor, IFET (International Federation for East Timor), sta
opazovali območje po distriktih. UNAMET je dovolil CNRT in Združeni fronti za avtonomijo
Vzhodnega Timorja, UNIF (United Front for East Timor Autonomy), da akreditira zastopnike
strank za dan glasovanja in pri štetju glasov.
Kampanje milic so s terorjem in ustrahovanjem so prisilile UNAMET, da so zaradi
varnostnih pomislekov prestavili registracijo volivcev iz 22. junija na 16. julij.428 Po
Sporazumih 5. maja so 16. julij določili kot zadnji dovoljeni dan za začetek registracije
volivcev. To je bilo posledica dejstva, da bo indonezijska ljudska skupščina zasedala v
septembru in na ta način lahko ratificirala rezultat plebiscita. Da bi se to zgodilo, je bilo
potrebno glasovanje izvesti do konca avgusta. Pod vse večjim mednarodnim pritiskom se je
registracija volivcev res začela 16. julija. Kljub težavam in zamudam je registracija potekala
nemoteno. V 22 dneh je bilo registriranih 451.792 volilnih upravičencev na Vzhodnem
Timorju in v tujini. To število je močno preseglo pričakovanja, še posebno v danih
okoliščinah, poleg tega pa je prikazovalo odločenost prebivalcev Vzhodnega Timorja, da si
sami izberejo svojo politično usodo, tudi v času ustrahovanja in nasilja. Volilna komisija je
ugotovila, da je bil postopek registracije zakonit in ga predstavila kot dobro podlago za
prihajajoče glasovanje.
Volilne kampanje so se uradno začele 14. avgusta in so bile načrtovane po vsej državi.
V sodelovanju z uslužbenci UNAMET so bile kampanje načrtovane tako, da so se izognili
spopadom med nasprotnima taboroma. Volilne kampanje podpornikov neodvisnosti in
podpornikov avtonomije so potekale v različnih krajih ter ob različnih časih in ne hkrati.
V ozračju strahu zaradi neprekinjenega delovanja milic v začetku leta 1999 se je
vodstvo CNRT odločilo za zelo majhno kampanjo. Oblikovana je bila na način od vrat do
vrat, predvsem za oglaševanje simbola CNRT in graditve občutka nacionalne enotnosti in
stabilnost. Bili so prepričani, da se je vzhodnotimorski nacionalizem izgradil v 24 letih odpora
proti indonezijski nadvladi in so zato menili, da velika kampanja ni potrebna. Namesto tega so
svoja prizadevanja osredotočili na spravo, da bi s tem pomagali ustvariti stabilno in mirno
ozračje, v katerem bi lahko UNAMET organiziral glasovanje.
Dne 15. avgusta 1999 je v Diliju CNRT prvič dvignil svojo zastavo, kar označuje prvi
dan njegove politične kampanje na Vzhodnem Timorju.429 V času začetka kampanje CNRT v
treh distriktih ni mogel odpreti pisarne zaradi groženj z nasiljem, v drugih pa jih je bil
prisiljen hitro zapreti. Teror milic se je nadaljeval skozi celotno obdobje kampanje, zlasti med
14. in 16. avgustom, kar je pripeljalo do konca kampanj CNRT 19. avgusta. Prisilno so morali
zapreti pisarno v Diliju 17. avgusta, v Manatutu 19. avgusta in v Ainaru 21. avgusta. Zadnjo
kampanjo so pripravili 25. avgusta v Diliju.
Ključno vlogo v kampanji za samostojnost Vzhodnega Timorja so odigrali študenti in
civilna družba. Že v marcu 1999 je Xanana Gusmão prosil študente, da prevzamejo
pomembno vlogo v kampanji, saj bi bilo to za CNRT to preveč nevarno. V aprilu se je na
Vzhodni Timor vrnilo okoli 800 študentov iz indonezijskih univerz. Mnogi od njih so odšli
ven iz mest v oddaljene vasi, kjer so širili informacije o prihajajočem plebiscitu in izbiro med
neodvisnostjo ali avtonomijo. Večina študentov je poudarila izbiro neodvisnosti.430
V začetku leta 1999 je bilo ustanovljenih mnogo organizacij, ki so postale pomemben
del kampanje za avtonomijo. Januarja je bil ustanovljen Forum za enotnost, demokracijo in
428
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pravosodje, FPDK (Forum Persatuan, Demokrasi dan Keadlian), v aprilu Vzhodnotimorska
ljudska fronta, BRTT (Barisan Rakyat Timor Timur), katere vodja je postal nekdanji
predsednik UDT Francisco Lopes da Cruz. Tretja organizacija, Združena fronta za avtonomijo
Vzhodnega Timorja je nastala junija. Vse te organizacije so bile financirane s strani
Indonezije. Njihova kampanja, za spodbujanje avtonomije znotraj Indonezije, je potekala na
različnih delih ozemlja z distribucijo letakov.431
Po Sporazumih 5. maja je bil za dan plebiscita prvotno določen 8. avgust. Zaradi
nasilja in neustreznih varnostnih razmer so Združeni narodi dvakrat preložili dan glasovanja.
Sprva so preložili referendum iz 8. na 22. avgust ter nato na 30. avgust 1999.432
Kljub terorju, mesecev ustrahovanja in nasilja je dan ljudskega posvetovanja prišel z
vrstami volivcev v volilnih centrih že pred odprtjem volišč po vsej državi. Številni so bili
oblečeni v svoja najboljša oblačila. Do zore je bilo pred volišči 50 % volilnih upravičencev.
Volišča so bila odprta od 6.30 do 16.00, čeprav je bilo v večini krajev glasovanje zaključeno
že zgodaj popoldne. Skupno se je plebiscita udeležilo 98,6 % registriranih volivcev.
Slika 8: Glasovnica na plebiscitu v angleškem jeziku.

Vir: Molnar, A., K., 2005. East Timor. An introduction …, Indonesian occupation.
Za zagotovitev tajnosti glasovanja so bili glasovi prešteti v Diliju. Dne 1. septembra so
bile škatle z glasovnicami iz vseh distriktov natovorjene na helikopterje in pripeljane v Dili za
štetje glasov.433 Glasove so preštevali v Dilijskem muzeju Comoro. Tukaj so se zbrali volilni
uradniki UNAMET in mednarodni opazovalci, vključno z uradniki portugalske in
indonezijske delegacije.
Še preden so bili glasovi prešteti, so milice začele s krvavimi spopadi. Nasilje ni bilo
namenjeno le prebivalstvu, ampak tudi novinarjem, opazovalcem in članom osebja
UNAMET. Osebje UNAMET-a se je moralo iz vasi umakniti v Dili. Veliko
Vzhodnotimorcev, več kot 250.000 ljudi, je bilo proti svoji volji s strani milic evakuiranih in
na tovornjakih prepeljanih na Zahodni Timor v regijo Atambua. V prisilni evakuaciji sta
sodelovali tudi indonezijska vojska in policija. V nekaterih območjih se je nasilje nad osebjem
Združenih narodov in podporniki samostojnosti začelo že proti koncu dneva glasovanja.
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Sredi vse večje grožnje nasilja so bili Združeni narodi odločeni, da bodo rezultati
objavljeni istočasno. Hkrati bodo objavljeni s strani generalnega sekretarja v New Yorku na
večer 3. septembra in s strani njegovega posebnega predstavnika Iana Martina v Diliju zjutraj
4. septembra. Mislili so, da bo jutranja objava rezultatov v Diliju omogočila boljši nadzor nad
varnostnimi razmerami. V soboto 4. septembra je ob 9.00 uri zjutraj Ian Martin prebral
rezultate glasovanja v Makhota Hotelu v Diliju. Odločno se je 78,5 % ali 344.580 volivcev
Vzhodnega Timorja odločilo, da zavrne predlog za posebno avtonomijo v Republiki
Indoneziji in s tem glasovalo za neodvisnost. Preostalih 21,5 % glasov ali 94.388 je glasovalo
za avtonomijo znotraj Indonezije.
Po razglasitvi rezultatov plebiscita so milice ob podpori indonezijske vojske začele z
razdejanjem, s požiganjem hiš in s prisilno evakuacijo.434 Mednarodni časopisi so poročali, da
je bilo v 48 urah po razglasitvi v Diliju ubitih 145 ljudi. Dne 6. septembra 1999 je bilo do 200
ljudi ubitih v cerkvi Suai. Milica Laksaur je ubila župnika in ostale, ki so iskali zavetišče na
cerkvenih tleh.435
Znano je, da sta indonezijska vojska in milice ubile med 1.200 in 1.500
Vzhodnotimorcev v letu 1999, od tega 900 po plebiscitu. Med njimi so jih 400 umorili v
množičnih pobojih, preostanek pa so bile posamezne smrtne žrtve. Usmerjeni so bili
predvsem na voditelje CNRT in njihove družine. Po celotnem ozemlju se je izvajalo mučenje,
spolno nasilje, prisilna preselitev prebivalstva in uničenje infrastrukture. Milice so ubijale
ljudi, ki so iskali zatočišče v cerkvah, tarče pa so bili tudi duhovniki in nune. V naslednjem
mesecu je bilo več kot 500.000 ljudi prisiljenih zapustiti svoje domove, 250.000 je bilo
poslanih na Zahodni Timor. Ocenjuje se, da je bilo uničenih 70 % vseh stavb, vključno s
cestami, elektriktričnim omrežjem, oskrbo z vodo in telekomunikacijsko infrastrukturo. Na
splošno je bilo nasilje vojske in milic najhujše v zahodnih distriktih.
V času nasilja na ozemlju Vzhodnega Timorja je bila svetovna pozornost usmerjena na
Dili, kjer se je nahajalo majhno število uradnikov UNAMET in le nekaj preostalih
mednarodnih novinarjev. Diplomatske dejavnosti so potekale izven oči javnosti, včasih pa
tudi javno, da so s tem izvajali pritisk na Indonezijo o izpolnjevanju varnostnih obveznosti.
Prizadevanja generalnega sekretarja OZN Kofija Anana so bila namenjena Indoneziji, da
izpolni svoje varnostne obveznosti. Predsednik Habibie je nasprotoval ideji generalnega
sekretarja o mednarodni mirovni sili in namesto tega na ozemlju razglasil izredno stanje. Že
pred plebiscitom in kasneje 1. septembra je Portugalska zahtevala mobilizacijo mednarodnih
mirovnih sil. Avstralija se je tiho pripravljala in je imela vojake v pripravljenosti, v primeru
potrebe po vojaškem posegu, vse od konca leta 1998. V pripravljenosti je bila tudi Nova
Zelandija. Vendar nobena država ni želela vojaško posredovati brez indonezijske potrditve.
Dne 4. septembra je avstralski minister za zunanje zadeve Alexander Downer javno izjavil
pripravljenost Avstralije, da vodi mednarodne sile na Vzhodni Timor, če se Indonezija strinja
in če dobi potrditev Varnostnega sveta Združenih narodov. Dne 5. septembra je Varnostni
svet ZN ustanovil misijo za potovanje v Džakarto in na Vzhodni Timor. Misija je zapustila
New York 6. septembra in začela sejo dne 8. septembra. Sestala se je s predsednikom
Habibie, njegovim verjetnim naslednikom, delegacijo osebja UNAMET ter z generalom
Wiranto. Sestali so se tudi z Xananom Gusmãom.
Voditelji Vzhodnega Timorja so izvajali divjo diplomatsko dejavnost za mednarodno
posredovanje. Xanana Gusmão in škof Belo sta bila zaradi strahu pred atentatom evakuirana v
Avstralijo. Škof Belo je kasneje odpotoval v Rim in Lizbono ter iskal pomoč. José RamosHorta in drugi so odpotovali v Auckland na Novi Zelandiji, kjer so se zbrali regionalni in
434
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svetovni voditelji na letnem vrhu srečanja APEC. Po svetu in še zlasti v množičnih protestih v
Avstraliji in na Portugalskem so ljudje pozivali k mednarodni intervenciji. Medtem so na
srečanju APEC vplivne izjave prišle iz Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada
(IMF). Predsednik Svetovne banke, James Wolfensohn, je pisal predsedniku Habibie 8.
septembra in poudaril pomen Indonezije po vzpostavitvi reda v čast izida ljudskega
posvetovanja. Indonezija, še vedno ekonomsko ranljiva po azijski finančni krizi 1997, je bila
pod vse večjim pritiskom. Ob prihodu na srečanje, 11. septembra, je ameriški predsednik
Clinton Indoneziji zagrozil z odvzemom posojil in napovedal odložitev prodaje orožja.
Združeno kraljestvo in Evropska unija sta imeli podobni izjavi.
Indonezijska vojska je pokazala, da nasilja ne bo zmogla prinesti pod nadzor. Dne 12.
septembra, ko je bila misija Varnostnega sveta še vedno v Džakarti je imel predsednik
Habibie srečanje kabineta. Po srečanju je poklical generalnega sekretarja in ga prosil za
pomoč Združenih narodov. Pristal je na mednarodne sile ter za ponovno vzpostavitev miru in
varnosti na Vzhodnem Timorju. Svojo odločitev je takoj oznanil po indonezijski nacionalni
televiziji in radijskih omrežjih. Z indonezijsko objavo, da bo sprejela mednarodno
posredovanje, je obstajal strah, da bosta TNI in milice poskušale izvesti povračilne ukrepe
zoper osebje UNAMET, še preden bi sile prispele v Dili. Za evakuacijo 1500
Vzhodnotimorcev in osebja UNAMET so zaprosili predsednika Habibie in premierja
Howarda. Dne 14. septembra so bili prepeljani v Darwin, z njimi pa je potoval tudi Ian
Martin. Predstavništvo UNAMET je bilo zaprto in majhna skupina 12 članov UNAMET se je
preselila v močno utrjen avstralski konzulat, kjer so čakali na prihod sil INTERFET.
Slika 9: Zastava INTERFET.

Vir: CrwFlags, Interfet. 2013.
S pridobitvijo indonezijskega soglasja je Varnostni svet 15. septembra sprejel
Resolucijo 1264 (1999).436 Z njo je odobril Večnacionalno mirovno misijo za Vzhodni Timor,
INTERFET (International Force for East Timor), za ponovno vzpostavitev miru in varnosti ter
za olajšanje dostave humanitarne pomoči.437 Enote modrih baretk je prispevalo 17 držav, v
celoti so štele 9900 vojakov. Večina, 4400, jih je prišla iz Avstralije, preostanek pa iz
Jugovzhodne Azije, Velike Britanije, Francije, Italije, Malezije, Severne Amerike, Brazilije in
Argentine.438 Dne 19. septembra je v Dili prispel poveljnik Mednarodnih sil za Vzhodni
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Timor, avstralski general major Peter Cosgrove, skupaj s svojim namestnikom in vodjo
UNAMET Ianom Martinom. Dan kasneje so na Vzhodni Timor prispele enote INTERFET.
V času prihoda mednarodnih enot je bila indonezijska vojska v postopku umika. Poleg
pobojev TNI v obdobju po glasovanju so bile nekatere skupine milic še vedno aktivne. Dne
25. septembra, pet dni po prihodu Interfet, je milica pripravila zasedo na člane humanitarnega
konvoja, ki so jo vodile katoliške nune v okrožju Lautém. Ubitih je bilo devet ljudi, vključno s
petimi duhovniki in indonezijskim novinarjem. Zadnja indonezijska vojska se je umaknila
konec oktobra.
S prihodom INTERFET se je na Vzhodni Timor vrnilo tudi majhno število zaposlenih
uslužbencev UNAMET. Prvi so se vrnili vojaški uradniki, za njimi majhno število policijskih
in civilnih uradnikov. Takojšnja skrb je bila varnost in stabilnost ter nujno reševanje
humanitarne krize. Novembra so na konferenci donatorjev prejeli več kot 500 milijonov
ameriških dolarjev donacij. Njuno potrebno pomoč so prispevali Združeni narodi,
Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in mednarodne nevladne organizacije.
Od voditeljev zunaj države se je po mesecu dni, 5. oktobra, prvi vrnil škof Belo.
Xanana Gusmão se je vrnil 22. oktobra. Po 24 letih v tujini se je 1. decembra vrnil tudi José
Ramos-Horta, v spremstvu novo imenovanega prehodnega upravitelja in posebnega
predstavnika generalnega sekretarja, Sergia Vieira de Mella. Veliko število beguncev se je na
ozemlje Vzhodnega Timorja vrnilo v letih 2000 in 2001.
3. 3. 3. KRŠENJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V ČASU INDONEZIJSKE OBLASTI
Indonezijski invaziji je sledila množica kršitev človekovih pravic na Vzhodnem
Timorju. Naključni pokoli, izvensodni uboji, stradanje in lakota, smrti zaradi bolezni,
mučenje, prisilne selitve prebivalstva, prisilna sterilizacija žensk, posilstva in zaporne kazni
brez pravnega varstva.439 Obtožbe za nečloveška dejanja med indonezijsko upravo vključujejo
tudi obglavljanje in javno razkazovanje iznakaženih teles, vlečenje trupel za vozili, javno
sežiganje – živih ali mrtvih, porivanje ljudi iz helikopterjev in posiljevanje žensk v pričo
njihovih mož in otrok. Indonezijska vojska naj bi sistematično in načrtno uporabljala
mučenje, posiljevala in ubijala nedolžne civiliste kot instrument nasprotovanja in zatiranja
kulturnih sprememb ter kot način za uničenje timorske kulture.440
Število umrlih v času indonezijske okupacije Vzhodnega Timorja je bil predmet več
razprav. Najnižje vrednosti so okoli 40.000 žrtev, nekateri pa ocenjujejo, da je v tem obdobju
umrlo več kot 200.000 ljudi. Ta števila se pojavljajo v uradnih dokumentih Portugalske,
Indonezije ter v podatkih katoliške cerkve.
Za obdobje 1975–1999 je ocenjeno število smrtnih žrtev okoli 143.700 z možnostjo
napake + / - 11.000. Nekateri izmed teh smrtnih primerov bi se namreč zgodili tudi brez
prisotnosti konflikta ali lakote. Po drugih ocenah naj bi bilo najnižje število smrtnih žrtev, v
obdobju 1975–1999, 102.800 (+ / - 12.000). Ta ocena je izpeljana iz ocenjenih žrtev pobojev
18.600 (+ / - 1000) in ocene smrtnih žrtev zaradi lakote in bolezni 84.200 (+ / - 11.000).
Ocene, ki so se končale s smrtnimi žrtvami skozi čas, kažejo, da je bila največja
koncentracija pobojev in smrti zaradi lakote in bolezni v začetnem obdobju indonezijske
uprave med 1975 in 1980. Leto 1999 je pomenil višek v pobijanju z 2634 (+ / - 626) žrtvami.
Ocenjuje se, da je bilo v letih 1975–99 ustreljenih 18.600 ljudi, zaradi lakote in bolezni pa naj
bi jih v tem času umrlo več kot 100.000. Indonezijska okupacija je predvsem v prvih letih
povzročila večje število smrtnih žrtev.
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440

Molnar, A., K., 2005. East Timor. An introduction …, Indonesian occupation.
East Timor, Short history of East Timor 1502-2000. 2013.

81

Anja Ilar

Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja

Izmed vseh umorov in izginotij je potrebno 57,6 % smrtnih žrtev pripisati indonezijski
vojski in policiji ter 32,3 % njihovim vzhodnotimorskim pomočnikom (milice, civilne
obrambne sile in lokalni uradniki, ki so delali pod indonezijsko upravo).
Čeprav selitve niso nujno smrtna kršitev človekovih pravic, so močno povezane z
lakoto in smrtnimi primeri. Večina preselitev je bila med letoma 1975 in 1980. Leti z največ
preselitvami sta 1975 z 61.400 (+/ - 13.300) in 1976 z 59.800 (+/ - 7200) preseljenimi. V letu
1999 je bilo preseljenih precej manj, okoli 28.100 (+/ - 5600). Po podatkih Indonezije je bilo
decembra 1978 med 268.644 in 318.921 preseljenih oseb v 15 preselitvenih kampih.
Večinoma so bile preselitve lokalne. Izmed vseh preselitev jih je bilo 54,3 % znotraj
sub-distrikta, 15,6 % znotraj distrikta, 17,4 % znotraj regije, 9,3 % znotraj Vzhodnega
Timorja in le 2,4 % jih je bilo zunaj meja Vzhodnega Timorja. Ta ugotovitev ni povsem
pravilna, saj ljudje, ki so bili zaprti v begunskih taboriščih na Zahodnem Timorju niso bili
vključeni v razgovore pri pridobivanju podatkov. Do preseljevanj je prihajalo postopoma:
22,2 % selitev je trajalo mesec dni ali manj, 50,1 % selitev je trajalo leto dni ali manj. Ostale
selitve so bile dolgotrajne, njihova povprečna doba pa je bila nekaj manj kot 4 leta.
Poleg pobojev so izvajali tudi druga kršenja človekovih pravic: pripor, mučenje,
maltretiranje, grožnje, prisilno delo in ekonomske kršitve. Veliko teh kršitev je bilo v prvih
letih invazije in okupacije, sledi razmeroma nizka stopnja kršitev in nato zopet povečanje
nasilja v letu 1999. Nesmrtne kršitve v času invazije so bile bolj intenzivne v zahodnih in
osrednjih regijah, po letu 1976 pa je bila njihova pogostost višja v vzhodnih regijah.
Demografsko so se žrtve razlikovale glede na načine nesmrtnih kršitev. Moški srednjih let,
med 20 in 39, so bili v priporih, mučeni in maltretirani, v nasprotju z ženskami, nad katerimi
se je v večini izvajalo spolno nasilje.
Medtem, ko je bil pripor na Vzhodnem Timorju prisoten skozi celotno obdobje
okupacije, so bili pripori na otoku Ataúro zabeleženi predvsem med 1980 in 1984. Pripor
prebivalcev je kršitev sama po sebi, poleg tega pa so bile žrtve pripora izpostavljene številnim
drugim kršitvam. Prihajalo je do trpinčenja in mučenja, spolnega nasilja, usmrtitev, prisilnega
vpoklica, prisilnega dela, zaplenitve osebne lastnine in pomanjkanja hrane. Sem spada tudi
uporaba zapora samice, pomanjkanje spanja, zadrževanje osebe v bolečih in neprijetnih
položajih, pokrivanje glave ter grožnje s smrtjo.
Najpogostejša kršitev nad ženskami in dekleti je bilo posilstvo ob prisotnosti
družinskih članov. Ženske so prisilno poročali z indonezijskimi vojaki in mučili z električnim
šokom. Nosečnicam so povzročali splav, bile so prikrito sterilizirane s cepivi ali ob carskem
rezu. S prisilno kontracepcijo so kršili versko svobodo in pravico do prostega razmnoževanja.
Vse to je bila oblika etničnega čiščenja, katere cilj je bil zmanjšati rast prebivalstva in
postopoma uničiti vzhodnotimorsko kulturo.441
V 24 letih indonezijske okupacije je prišlo tudi do kršitev ekonomskih in socialnih
kršitev človekovih pravic. Kršene so bile pravice do najvišjega dosegljivega standarda
telesnega in duševnega zdravja, do izobrazbe, pravice posameznika, da si svobodno izbere in
opravlja delo, do ustreznega življenjskega standarda, kar vključuje ustrezno prehrano, oblačila
in stanovanje, ter nenehno izboljševanje življenjskih pogojev. Kršena je bila tudi pravica
prebivalstva, da sama razpolaga z naravnim bogastvom, kar spada v pravico do samoodločbe.
Ta pravica je bila kršena s pogodbo o Timorskem jarku med Avstralijo in Indonezijo, ki sta
izkoriščali naftna in plinska polja brez kakršnega koli upoštevanja interesov prebivalstva
Vzhodnega Timorja.
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3. 4. SAMOSTOJNA REPUBLIKA
Dne 19. oktobra je indonezijski parlament (MPR) razveljavil zakon iz leta 1976, ki je
Vzhodni Timor vključeval v Indonezijo kot 27. provinco. S tem je bila uradno ratificirana
ločitev Vzhodnega Timorja od Indonezije. To je Varnostnemu svetu Združenih narodov
omogočilo, da je dne 25. oktobra sprejel Resolucijo 1272 (1999), s katero je ustanovil
Prehodno upravo Združenih narodov na Vzhodnem Timorju, UNTAET (United Nations
Transitional Administration in East Timor).442 Z ustanovitvijo UNTAET so ZN postali uradni
organ upravljanja na Vzhodnem Timorju pod vodstvom Sergia Vieira de Mello.443
Glavna naloga UNTAET je bil lažji prehod Vzhodnega Timorja k samostojnosti.
Odgovoren je bil za upravljanje Vzhodnega Timorja, vključno z izvajanjem vse zakonodajne
in izvršilne oblasti, sodnega sistema in organiziranja volitev.444 Dne 14. februarja 2000 je
INTERFET tudi uradno predal upravo in vojaško poveljstvo UNTAET.445 Mirovna misija
UNTAET je bila tudi prva neevropska misija, v kateri so sodelovali slovenski policisti. Od 27.
marca 2000 do 20. decembra 2003 sta v misiji po 12 in več mesecev delala po dva slovenska
policista. Skupaj je v misiji sodelovalo šest slovenskih policistov.446
V juliju 2000 je bila s strani UNTAET ustanovljena nova struktura za oblikovanje
politike in načrtov pri prehodu k popolni neodvisnosti. Ta nova uprava se je imenovala
Prehodna uprava Vzhodnega Timorja, ETTA (East Timor Transitional Administration) in je
imela devet ministrstev. Uradniki UNTAET so imeli pod vodstvom Ministrstva za notranjo
varnost, sodstvo, politične, ustavne in volilne zadeve ter finance. Vzhodnotimorci so bili
odgovorni za vodenje Ministrstva za notranje zadeve, infrastrukturo, gospodarstvo, zunanje in
socialne zadeve.447
Oktobra 2000 je UNTAET imenoval 36-članski Državni zbor, ki je bil sestavljen iz
predstavnikov Vzhodnega Timorja iz 13 distriktov, CNRT in drugih političnih skupin,
nevladnih organizacij, mladinskih društev in verskih skupin. V decembru je bil predlagan
začasni okvir za priprave na volitve v ustavodajno skupščino in osnutek ustave. S tem so bili
vzpostavljeni temelji za usposabljanje Vzhodnotimorcev v političnem procesu.448
V letu 2001, še preden je 30. avgusta prišlo do volitev v ustavodajno skupščino, je
Prehodna uprava opravila obsežne dejavnosti izobraževanja volivcev skupaj s pomočjo
nekaterih lokalnih nevladnih organizacij. Tako so vsi prebivalci, nepismeni ali izobraženi,
imeli dostop do informacij. Celo najbolj oddaljene vasi so prejele usposabljanje glede
različnih oblik vladanja in razne usmeritve za prihajajoče volitve v ustavodajno skupščino.
Državljansko vzgojo so predvajali tudi na radiu in televiziji. Zaradi problematičnosti
radijskega sprejema, omejenim dostopom do električne energije in nizkega lastništva radijskih
in TV sprejemnikov je bila državljanska vzgoja razložena tudi na letakih in plakatih.
Izobraževanje prebivalcev je potekalo v lingui franci, to je v tetumu. Kljub izobraževanju je
prihajalo do težav pri prepoznavanju političnih procesov in osnovnih pojmov. Kar 36 %
vprašanih je opredelilo pojem demokracija kot svoboda govora. Poleg tega velika večina
prebivalstva ni razumela namena volitev v ustavodajno skupščino.449
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Do aprila 2001 so se pojavile različne politične skupine in stranke. Na volitvah 30.
avgusta, se je za 88 sedežev v ustavodajni skupščini potegovalo 16 strank in 5 neodvisnih
kandidatov. Za zagotovitev sodelovanja prebivalstva na volitvah, umiritve strahov zaradi
morebitnih državljanskih vstaj in za zagotovitev pravičnih volitev so morali vsi kandidati
junija podpisati Nacionalni pakt enotnosti.450
V ustavodajni skupščini je večino sedežev, 55 od 88, pridobila stranka Fretilin. Od
tega je dobila 43 nacionalnih in 12 sedežev distriktov. Izmed vseh je bil Fretilin najbolje
organizirana stranka, glede politične platforme in finančne podpore. Nacionalne sedeže so
dobile tudi stranke: PDC (2 sedeža), UDT (2), PD (7), Kota (2), PNT (2), PSD (6), UDC/PDC
(1), PPT (2), PST (1), ASDT (6) in PL (1). Na ravni distriktov so bili glavni tekmovalci
Fretilin, ASDT, PSD in PD.451
Do 9. februarja 2002 je novi parlament napisal in odobril Ustavo novega naroda
Demokratične republike Vzhodni Timor. Na prvih predsedniških volitvah sta se medsebojno
spopadla dva kandidata: Francisco Xavier do Amaral in Xanana Gusmão. Medtem ko je bil
prvi podprt s kampanjo stranke ASDT, je Gusmão zavrnil vsako strankarsko vključevanje in
se zavzemal sam. Prejel je 82,7 % glasov. Dne 14. aprila 2002 je Xanana Gusmão postal prvi
izvoljeni predsednik, medtem ko je Mari Alkatiri, vodja stranke Fretilin postal premier.452
Nova ustava je stopila v veljavo 20. maja 2002, na dan, ko je Vzhodni Timor uradno
postal samostojna država, Xanana Gusmão pa je prisegel kot prvi predsednik države. Ta dan
je poznan kot dan obnove samostojnosti.453
Kasneje istega leta, 27. septembra 2002, je država Vzhodni Timor postala 191. članica
Organizacije združenih narodov.454
Obdobje po ponovni razglasitvi neodvisnosti je bil čas, v katerem visoka pričakovanja
prebivalstva, glede življenja v samostojni državi, niso bila izpolnjena. To je še zlasti veljalo za
gospodarski razvoj saj država samo s prihodki od nafte in zemeljskega plina ni mogla
potegniti prebivalstva iz revščine.455
Za storilce kršitev človekovih pravic v letu 1999 sta Indonezija in Vzhodni Timor
vzpostavila vzporedne pravne sisteme, vendar noben izmed njiju ni zadostil namenu.456
Na Vzhodnem Timorju je bila v skladu misije UNTAET že leta 2000 ustanovljena
Preiskovalna enota za hujša kazniva dejanja, SCIU (Serious Crimes Unit in East Timor).
SCIU je skupno izdal 95 obtožnic, med katerimi so se najbolj resne obsodbe nanašale na člane
indonezijskih varnostnih sil. Kljub temu se nihče izmed obtoženih ni zglasil na sodišču v
Diliju, ker indonezijska vlada ni želela sodelovati.457
V odgovor na SCIU je indonezijska vlada leta 2002 ustanovila lastno sodišče za
človekove pravice ter za pregon oseb, odgovornih za nasilje na Vzhodnem Timorju leta 1999.
Indonezijsko sodišče je sodilo 18 obtožencem. Med njimi so bili trije generali, nekdanji
guverner province in vodje milic, za katere je prevladovalo prepričanje, da so bili odgovorni
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za večji del nasilja. Kljub temu na seznamu ni bilo generala Wiranta, poveljnika oboroženih
sil.458 V avgustu 2004 je sodišče razveljavilo obsodbe štirim varnostnim uradnikom, enemu
prepolovilo kazen, za kriva sta bila obsojena le 2 izmed njih, oba etnična Vzhodnotimorca.459
Končni rezultat sodišča je bil 12 izpuščenih, petim pa so obtožbo razveljavili.460
Leta 2005 je v Džakarto prispela ekipa Združenih narodov v prizadevanjih po obsodbi
odgovornih za nasilje. Indonezijska vlada je obisk sprva zavrnila, vendar je po posredovanju
generalnega sekretarja Kofija Annana popustila. Aktivisti za človekove pravice so pozvali k
mednarodnemu sodišču, da pa bi preprečili takšno potezo, sta indonezijska in
vzhodnotimorska vlada ustanovile skupno Komisijo za resnico in prijateljstvo.461
Dan razglasitve neodvisnosti označuje tudi konec triletne misije UNTAET za pomoč
pri procesu neodvisnosti. Na ta dan je Varnostni svet ustanovil Misijo Združenih narodov za
podporo na Vzhodnem Timorju, UNMISET (United Nations Mission of Support in East
Timor). Ta naj bi v obdobju dveh let zagotavljala pomoč, dokler se vse operativne naloge v
celoti ne prenesejo na organe Vzhodnega Timorja. Kasneje je Varnostni svet mandat misije
podaljšal za eno leto, da bo novi državi, ki se je preimenovala iz 'East Timor' v 'Timor-Leste',
omogočil doseči samozadostnost. UNMISET je mandat uspešno zaključil 20. maja 2005.462
Še pred iztekom mandata UNMISET je Varnostni svet 28. aprila 2005 z Resolucijo
1599 (2005) ustanovil Urad Združenih narodov na Vzhodnem Timorju, UNOTIL (United
Nations Office in Timor-Leste). Urad je z delovanjem pričel 20. maja 2005 in je na
Vzhodnem Timorju ostal 1 leto. Svojo politično misijo je nadaljeval do 20. maja 2006.
Naloge UNOTIL so vključevale nadaljnjo podporo razvoja ključnih državnih institucij z
zagotovitvijo 45 civilnih svetovalcev, podporo nadaljnjega razvoja policije z zagotavljanjem
40 policijskih svetovalcev, podporo in razvoj enot mejne policije Border Patrol, BPU (Border
Patrol Unit) z zagotovitvijo do 35 dodatnih svetovalcev, od katerih je lahko 10 vojaških
svetovalcev, zagotoviti usposabljanje in spoštovanje demokratičnega upravljanja ter
spoštovanje človekovih pravic z zagotavljanjem 10 uradnikov za človekove pravice ter
pregledovanje napredka pri vseh zadolžitvah.463
Zaradi kriznega dogajanja ob koncu aprila je bila 12. maja 2006 sprejeta Resolucija
1677 (2006), s katero je bilo delovanje UNOTIL podaljšano za mesec dni, do 20. junija
2006.464 Delovanje Urada Združenih narodov na Vzhodnem Timorju je bilo zaradi varnostnih
razmer kasneje še enkrat podaljšano. Dne 20. junija 2006 sprejeta Resolucija 1690 (2006) je
mandat UNOTIL podaljšala do 20. avgusta 2006.465
Domnevni vzrok za krizo v letu 2006 je bil tako imenovani protest vojakov v februarju
zaradi delovnih pogojev in favoriziranja pri napredovanju. Poleg protesta vojakov ima kriza
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več vzrokov. Že pred protesti se je mlada država soočala z resnimi težavami, ki so pripomogle
k izbruhu krize. Na splošno je kriza nastala zaradi šibkosti državnih institucij in šibke pravne
države. Nova država ni uspela ustvariti zadostnega števila delovnih mest za mlado in hitro
rastoče prebivalstvo, kar je privedlo do odporniških gibanj in skrivnih združb ter širjenja
revščine. Ostali dejavniki so vključevali tudi globoko krizo v varnostnem sektorju in problem
legitimnosti vpliva na policijo. K nezadovoljstvu prebivalstva so prispevali tudi razkoli in
tekmovalnost med politično elito, korupcija, slabo delujoč pravosodni sistem, neuspeh pri
ustvarjanju spodbudnega okolja za zasebne investicije in slaba gospodarska klima. Velik vpliv
je imelo tudi prepričanje, da so ljudje iz vzhoda ali zahoda Vzhodnega Timorja diskriminirani
v primerjavi z drugimi. Vpliv je imela tudi huda stanovanjska kriza in nerešena vprašanja o
lastništvu zemljišč. En izmed dejavnikov je bil tudi močan migracijski pritisk na Dili, kjer so
se ruralno-urbana gibanja povečala s 100.000 v letu 1999 na 175.000 ljudi v letu 2005. Taki
hitrosti priseljevanja ni uspel slediti nepremičninski trg ter tudi ne javne storitve.466
Protest vojakov se je začel 8. februarja, ko je 404 vojakov zapustilo vojašnice ter
protestiralo zaradi slabih delovnih pogojev in etnične diskriminacije. Konec februarja se jim
je pridružilo še 177 vojakov.467 Protestniki so prihajali iz zahodnih predelov države,
Loromonu (v tetumu pomeni sončni zahod), saj so verjeli, da so bili izpuščeni pri
napredovanju v primerjavi s kolegi iz vzhoda, Lorosae (v tetumu pomeni sončni vzhod).468, 469
Oblasti so jim naročile, da se vrnejo nazaj v vojašnice, ker pa tega niso storili, so jih v
marcu odpustili iz državne vojske. Odpustitev skoraj 600 vojakov je bil hud udarec za 1400člansko vzhodnotimorsko vojsko F-FDTL (Falantil - Forças de Defesa de Timor Leste), ki je
bila ustanovljena po tem, ko je Vzhodni Timor izglasoval neodvisnost v letu 1999.470
Konec aprila se je več sto nekdanjih vojakov F-FDTL zbralo v Diliju in protestiralo v
znak nestrinjanja z njihovo odpustitvijo.471 Odpuščeni vojaki so oblikovali odporniško
skupino, ki se je bojevala s preostalo 800-glavo vojsko, sestavljeno iz pripadnikov z vzhoda.
Vodja uporniških sil je bil major Alfredo Reinado.472 V protestnem shodu se je odpuščenim
vojakom v uniformah pridružilo tudi na stotine jeznih in brezposelnih mladih.473 Shod se je
začel mirno, vendar se je kmalu spremenil v etnično nasilje z milicami, puškami, mačetami.
Prihajalo je do zažiganja hiš in vozil, po tem ko so protestniki napadli market, ki so ga vodili
ljudje iz vzhoda.474 V raznih eksplozijah in strelskih spopadih je bilo v prvih dneh nasilja
ubitih 5 ljudi, okoli 21.000 ljudi pa je zapustilo svoje domove v Diliju.475 V najhujšem
incidentu je bilo ubitih 9 ljudi in 27 ranjenih, vključno z dvema svetovalcema policije
466

Van der Auweraert, P., 2012, str. 5.
More East Timorese soldiers desert, 2006. ABC News Online. URL: http://web.archive.org/web/
20060529174419/http://www.abc.net.au/news/newsitems/200602/s1580713.htm (Citirano 24. 2. 2013).
468
Perlez, J., 2006. Australian Forces Intervene to Halt Fighting in East Timor. The New York Times, Asia
Pacific. URL: http://www.nytimes.com/2006/05/26/world/asia/26timor.html?_r=1& (Citirano 24. 2. 2013).
469
Loromonu and Lorosa’e, 2006. URL: http://samanddaniel.blogspot.com/2006/03/loromonu-and-lorosae.html
(Citirano 30. 3. 2013).
470
Johnston, T., 2006. E Timor sacks hundreds of troops, BBC News, Jakarta. URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4815654.stm (Citirano 24. 2. 2013).
471
E Timor troops riot over sacking, 2006. BBC News, Asia-Pacific. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/4946920.stm (Citirano 24. 2. 2013).
472
Perlez, J., 2006a. Australian Forces in Timor Capital to Deter Warring Sides. The New York Times, Asia
Pacific. URL: http://www.nytimes.com/2006/05/27/world/asia/27timor.html (Citirano 24. 2. 2013).
473
Former soldiers' protest turns violent in Dili, 2006. ABC News Online. URL: http://web.archive.org/web/
20080418070345/http://www.abc.net.au/news/newsitems/200604/s1622612.htm (Citirano 24. 2. 2013).
474
Australia beefs up E Timor force, 2006. BBC News, Asia-Pacific. URL: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/5024390.stm (Citirano 24. 2. 2013).
475
Defence Force dispute puts East Timor in crisis, 2006. ABC News Online. URL: http://web.archive.org/web/
20080725164631/http://www.abc.net.au/news/indepth/featureitems/s1647295.htm (Citirano 24. 2. 2013).
467

86

Anja Ilar

Geografska in zgodovinska analiza Vzhodnega Timorja

Združenih narodov, kar se je zgodilo med napadom na državni sedež policije. Tarča napadov
je bil urad predsednika vlade Marija Alkatirija.476 Predsednik vlade je prejel številne kritike o
neustreznem ravnanju ob nemirih.477 V odgovor je premier dejal, da so nedavni nasilni
protesti poskus, da bi uprizoril državni udar in da ne misli odstopiti.478
Zaradi nezmožnosti nadziranja razmer je zunanji minister Jose Ramos-Horta 24. maja
zaprosil za policijsko in vojaško pomoč.479 Mirovne sile Združenih narodov so Vzhodni
Timor zapustile pred letom dni, 20. maja 2005.480 Že naslednji dan po prošnji za pomoč je na
Vzhodni Timor prispela 1300-članska intervencija sil iz Avstralije. To je bila največja
avstralska intervencija sil po INTERFET-u leta 1999. Njihov hiter prihod je bil mogoč, ker je
bil avstralski nacionalni varnostni odbor v pripravljenosti od 11. maja in je že predhodno
sporočil Vzhodnemu Timorju, da je pripravljen ponuditi pomoč, če bo le-ta zanjo zaprosil.481
Dne 26. maja so tuje varnostne sile začele z zavarovanjem ključnih objektov v državi.
Avstralskim silam so se kasneje pridružile še okrepitve iz Nove Zelandije, Portugalske in
Malezije. Na Vzhodnem Timorju je ostalo še okoli 100 ameriških vojakov. Dne 11. junija
2006 so predsednik Vzhodnega Timorja, predsednik državnega parlamenta in predsednik
vlade pisali generalnemu sekretarju s predlogom, da Varnostni svet Združenih narodov
vzpostavi policijsko silo na Vzhodnem Timorju za ohranitev miru, dokler se državna policija
ne reorganizira in prestrukturira. Kasneje je generalni sekretar Združenih narodov Kofi Annan
oznanil, da se pripravlja na vrnitev pripadnikov mirovnih sil Združenih narodov, vendar je
opozoril, da bo nova misija potrebovala vsaj šest mesecev za svojo vzpostavitev. Ob tem je
Annan tudi odkrito priznal, da je Varnostni svet prehitro končal prejšnjo misijo na Vzhodnem
Timorju, kar je bilo tudi delno odgovorno za novo nastalo nasilje. Generalni sekretar je od
posebnega odposlanca, imenovanega 25. maja 2006, zahteval da vodi multidisciplinarno
misijo na Vzhodnem Timorju, da opredeli obseg nalog v post-UNOTIL obdobju in da pripravi
poročila za prihodnjo prisotnost Združenih narodov. Misija je stanje ocenjevala od 26. junija
do 9. julija.482, 483
Nadaljevanje nasilja je povzročilo, da se je v prestolnici zbralo okoli 2000 protivladnih
protestnikov. Ti so zahtevali odstop predsednika vlade Marija Alkatirija, saj so ga krivili za
odpust vojakov v marcu. Konec junija je predsednik Xanana Gusmão zagrozil, da bo sam
odstopil s položaja predsednika, če ne bo odstopil premier Mari Alkatiri.484 Ultimat
predsednika je nekaj dni kasneje privedel do odstopa Marija Alkatirija z mesta predsednika
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vlade, čeprav je imel močno podporo znotraj stranke Fretilin. Za mesto novega premiera so se
potegovali štirje kandidati: zunanji minister José Ramos-Horta ter trije člani stranke
Fretilin.485 V skladu z ustavo bi morala novega predsednika vlade izbrati stranka, ki ima v
lasti večino sedežev v parlamentu. Zaradi nasilja močno poslabšane podobe Fretilina je
novega predsednika vlade izbral kar predsednik Xanana Gusmão. V začetku julija 2006 je
tako novi premier postal José Ramos-Horta.486
Nasilje v letu 2006 je bilo najhujše nasilje od neodvisnosti države leta 1999. Skupno je
bilo v bojih med rivalskimi frakcijami ubitih 37 Vzhodnotimorcev in več kot 100.000
preseljenih.487 Po podatkih Združenih narodov je bilo preseljenih več kot 150.000 ljudi in
uničenih 1650 hiš. Zaradi izbruhov spopadov in prihoda mednarodnih sil je Varnostni svet
Združenih narodov glasoval za vzpostavitev nove Integrirane misije Združenih narodov na
Vzhodnem Timorju (UNMIT), vključno z mednarodnimi policijskimi enotami za
nadomestitev mednarodnih vojaških sil.488
Zaradi nemirov in nasilja je Varnostni svet z Resolucijo 1704 (2006) 25. avgusta 2006
ustanovil Integrirano misijo Združenih narodov na Vzhodnem Timorju, UNMIT (United
Nations Integrated Mission in Timor-Leste). UNMIT je bila že peta mirovna misija Združenih
narodov na Vzhodnem Timorju. Nova misija je bila ustanovljena za začetno obdobje šestih
mesecev z namenom obnovitve za nadaljnja obdobja. Sestavljalo jo je administrativno osebje,
vključno s 1608 enotami policijskega osebja in dodatnimi 34 enotami vojaških častnikov.
Nova mirovna skupina ne bo imela vojakov.489 Naloge UNMIT so bile:
· utrditev stabilnosti, negovanje in podpiranje demokratične vlade,
· spodbujanje političnega dialoga in spoštovanja človekovih pravic,
· spodbujanje socialno-ekonomske ravni razvoja,
· okrepitev varnostnega sektorja in zagotavljanje operativne podpore državni policiji
Vzhodnega Timorja, PNTL (Policia Nacional de Timor-Leste),
· spodbujanje učinkovitega sodnega sistema,
· usklajevanje sodelovanja donatorjev in zagotavljanje pomoči prebivalcem v stiski.490
Dne 22. februarja je Varnostni svet z Resolucijo 1745 (2007) podaljšal mandat UNMIT za
nadaljnjih 12 mesecev do 26. februarja 2008. Poleg tega je odobril povečanje obstoječih sil in
jih okrepil s 140 člani policijskega osebja, da bodo omogočili oblikovanje nove policijske
enote v času pred in po volitvah v letu 2007.491
V začetku februarja 2007 je Nobelov nagrajenec Ramos-Horta uradno oznanil, da bo
kandidiral za predsednika na prihajajočih volitvah.492 Takratni predsednik Xanana Gusmão ni
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zahteval ponovne izvolitve za predsednika. Napovedal je, da namerava kandidirati za mesto
predsednika vlade, ki je precej močnejši položaj, na parlamentarnih volitvah v juniju. 493 V
prvem krogu prvih predsedniških volitev, dne 9. aprila, se je za mesto predsednika potegovalo
8 kandidatov.494 V drugem krogu predsedniških volitev, dne 9. maja, je novi predsednik postal
Ramos-Horta, ki je slavil zmago z 69 % prejetih glasov volivcev. Njegov nasprotnik Guterres,
ki je imel močno podporo vladajoče politične stranke Fretilin, je prejel 31 % glasov.495
Parlamentarne volitve so potekale dne 30. junija 2007. Ob razglasitvi rezultatov 9.
julija je stranka Fretilin dobila 29,02 % glasov ali 21 sedežev v 65-članskem parlamentu.
Glavni izziv je za Fretilin predstavljala novoustanovljena stranka bivšega predsednika Xanana
Gusmãe, Nacionalni kongres za obnovo Vzhodnega Timorja, CNRT (National Congress for
Timorese Reconstruction). Na volitvah je zasedla drugo mesto s 24,10 % glasov ali 18 sedeži
v parlamentu. Poleg teh dveh strank je na volitvah sodelovalo tudi 12 manjših strank. Po
razglasitvi rezultatov se ti dve glavni politični stranki nista uspeli dogovoriti o tem, kdo bo
prevzel vodenje, saj nobena od njiju ni dobila večine. Stranka Fretilin ni dobila večine glasov,
tako kot na prejšnjih volitvah, in je za oblikovanje vlade potrebovala koalicijske partnerje.
Vendar večina strank s Fretilinom ni želela tvoriti koalicije. Kljub temu je voditelj Fretilina
Mari Alkatiri zatrjeval, da ima njegova stranka pravico do oblikovanja vlade, saj so na
volitvah dobili 21 sedežev. Stranka CNRT je dobila 18 sedežev, vendar je skušala oblikovati
koalicijo z dvema manjšima strankama. Oblikovanje vlade okoli stranke Gusmãa bi tudi
pomenilo, da bi Gusmão postal novi predsednik vlade.496, 497
Novi predsednik Vzhodnega Timorja José Ramos-Horta je po tem, ko med strankama
ni prišlo do sporazuma o prevzemu vodenja vlade, za novega premiera izbral Gusmãa. Vodja
Fretilina Mari Alkatiri je odločitev označil za nelegalno. Imenovanje Gusmãe za novega
premiera je sprožilo nasilne proteste iz vrst simpatizerjev Fretilina. Mladi so metali kamenje
in zažigali stavbe. Ranjenih je bilo najmanj 6 ljudi. Najhujše nasilje, poleg tistega v Diliju, je
bilo v Viqueque in Baucau na vzhodu, v distriktih z močnimi simpatizerji nekdanje vladajoče
stranke Fretilin. V obeh distriktih so skupaj požgali 142 hiš.498
Gusmãova stranka CNRT je sklenila zavezništvo z manjšimi strankami, s čimer je
dobila 37 sedežev v 65-članskem parlamentu. Nova vladna koalicija je bila znana pod
imenom Zavezništvo parlamentarne večine, AMP (Alliance of the Parliamentary Majority). 499
Za varnost v času predsedniških in parlamentarnih volitev je poskrbelo okoli 3.000
enot mednarodnih sil in policije pod avstralskim vodstvom.500
Dne 11. februarja 2008 je oborožena skupina pod vodstvom Alfreda Reinada,
nekdanjega poveljnika vojaške policije v Falintil-Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL),
izvedla atentat na predsednika države José Ramos-Horto in predsednika vlade Xanana
Gusmãa. Okoli 7.00 ure zjutraj sta mimo predsedniške hiše na obrobju glavnega mesta Dili
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pripeljala dva avtomobila, iz katerih so odjeknili streli. Predsednik Vzhodnega Timorja je
prejel 3 strelne rane, eno v želodec in dve v prsa. Sprva so ga operirali v avstralski vojaški
bolnišnici na Vzhodnem Timorju, nato pa so ga hudo poškodovanega in v kritičnem stanju v
umetni komi prepeljali v bolnišnico v avstralsko mesto Darwin. V napadu je bil ranjen tudi
varnostnik Ramos-Horteja, dva uporniška vojaka in vodja Alfred Reinado pa so bili ustreljeni.
Kmalu po tem so streljali tudi na Gusmãa, ki je ostal nepoškodovan.501
Zaradi poskusa atentata je predsednik vlade razglasil 48-urno izredno stanje z nočno
policijsko uro. Policijska ura je prepovedala vse javne shode in srečanja. Stanovalci so morali
ostati doma med 20.00 in 6.00 uro.502 Zaradi strahu, da bo incident in poskus umora povzročil
še več nasilja v državi, je Avstralija takoj po napadih na Vzhodni Timor poslala še dodatnih
350 pripadnikov avstralskih mirovnih sil za krepitev varnosti.503
Predsednik Ramos-Horta se je 10 dni po napadu zbudil iz umetne kome. Za pomoč pri
raziskovanju napada je na Vzhodni Timor prišla tudi FBI.504 Po napadu je kritiziral
mednarodne sile, da je bila njihova pomoč prepočasna. Bil pa je poln hvale za avstralske
vojake, ki so darovali kri in mu tako rešili življenje.505 V odgovor so Združeni narodi zanikali
obsodbe o počasni pomoči. Po njihovem mnenju je bilo ključno, da je policija s seboj
pripeljala tudi medicinsko sestro, ki je Ramos-Horti nudila nujno medicinsko pomoč, ko je
ležal na tleh.506
Uporniki, ki so sodelovali pri napadih so se oblastem predali 29. aprila.507 Kljub temu
je predsednik José Ramos-Horta dejal, da si želi da bi Združeni narodi ostali na Vzhodnem
Timorju vsaj do leta 2012. Dejal je, da se število in misija lahko spremeni, vendar so sile
Združenih narodov vseeno pomembne.508 Prav tako je zatrdil, da ne bo prevzel delovnega
mesta od odhajajočega kanadskega komisarja za človekove pravice Louisa Arbourja v
Združenih narodih, ker se boji da bi njegov odhod lahko imel "nepredvidljive posledice".509
V luči napadov na predsednika države in predsednika vlade Vzhodnega Timorja je dne
25. februarja 2008 Varnostni svet z Resolucijo 1802 (2008) podaljšal mandat UNMIT za eno
leto do 26. februarja 2009. Varnostni svet je UNMIT zaupal tudi dodatne naloge. 510
V prvem krogu predsedniških volitev leta 2012 bi se moralo za predsedniško mesto
medsebojno pomeriti 11 moških in 2 ženski. Kasneje je, zaradi neveljavnosti podpisov pri eni
izmed kandidatk, v prvem krogu volitev skupno sodelovalo 12 kandidatov. V prvem krogu
volitev, ki je potekal dne 17. marca, so se skupaj z ostalimi kandidati medsebojno pomerili
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dotedanji predsednik José Ramos-Horta, pravkar odstopljeni poveljnik oboroženih sil Taur
Matan Ruak, podpredsednik vlade Jose Luis Guterres, predsednik državnega parlamenta
Fernando Lasama ter Lu Olo, predsednik glavne opozicijske stranke Fretilin. Takratni
predsednik Ramos-Horta sprva ni želel kandidirati, vendar je ponovno stopil v boj za
predsedniški stolček zaradi podpisane zahteve več kot 100.000 državljanov.511, 512
V drugem krogu predsedniških volitev, dne 16. aprila, sta se pomerila Taur Matan
Ruak in Lu Olo. José Ramos-Horta se je v prvem krogu glasovanja uvrstil na tretje mesto. Na
drugih predsedniških volitvah v samostojni državi je tretji predsednik Vzhodnega Timorja
postal José Maria Vasconcelos. Nekdanji vojaški poveljnik Vasconcelos, poznan tudi kot Taur
Matan Ruak ali v tetumu "dvoje ostrih oči", je prejel 61,23 % odstotka glasov, v primerjavi s
38,77 % glasov, ki jih je dobil njegov protikandidat Francisco Guterres, poznan kot Lu Olo.
Kampanja G. Vasconcelosa je temeljila na sistemu veteranov in obveznem služenju vojaškega
roka v boju proti visoki brezposelnosti mladih. Njegova zmaga naj bi bila tudi posledica
naveličanosti volivcev, s pretežno v tujini izobraženo elito, ki je do sedaj vodila državo. Kot
novi predsednik je prisegel 20. maja, na dan desete obletnice obnovitve samostojnosti
Vzhodnega Timorja.513
Volitve v 65-sedežni parlament so bile 7. julija 2012 prvič izvedene brez pomoči
Združenih narodov. Tako kot predsedniške volitve so tudi te potekale v mirnem okolju in brez
zapletov.514 Na volitvah je sodelovalo 21 strank, od katerih so se le 4 uvrstile v parlament.515
Največ podpore je prejela stranka Xanana Gusmãa, Narodni kongres za obnovo Timorja,
CNRT s 36,7 % glasov. Dobila je 30 sedežev, kar je 12 sedežev več kot na prejšnjih volitvah.
Sledil je Fretilin, ki je dobil 29 % glasov in 25 sedežev, 4 več kot v letu 2007. V parlament sta
prišli še Demokratska stranka, PD (Partido Democratico), ki je prejela 10,3 % glasov in 8
sedežev, ter nova stranka Frenti-Mundanca, ki je osvojila 3,1 % ali 2 sedeža v parlamentu.
Stranka Gusmãa je prejela 3 sedeže premalo, da bi lahko v 65-članskem parlamentu sama
oblikovala vlado. Premier Xanana Gusmão je tako oznanil, da bo tvoril koalicijo z dvema
manjšima strankama - PD in Frenti-Mudanca.516 Ob napovedani novi koaliciji so podporniki
Fretilina protestirali v Diliju. Kljub temu, da je ena oseba umrla in da so bili v nemirih ranjeni
štirje policijski častniki, je državna policija precej hitro uspela vzpostaviti red.517
Tako predsedniških kot tudi parlamentarnih volitev se je udeležilo več kot 70 % vseh
volivcev. S pomočjo sistema kvot ženske sestavljajo 38 % parlamenta, kar predstavlja
najvišjo zastopanost žensk v parlamentu v azijsko-pacifiški regiji.518
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Mandat UNMIT je bil od leta 2009 ponovno podaljšan z Resolucijo 1867 (2009) sprva
do 26. februarja 2010, nato z Resolucijo1912 (2010) zopet podaljšan do 26. februarja 2011 ter
znova z Resolucijo 1969 (2011) podaljšan do 26. februarja 2012.519
Dne 23. februarja 2012 je Varnostni svet ZN sprejel Resolucijo 2037 (2012). Ta je
odločila mandat UNMIT podaljšati do 31. decembra 2012 ter je podpirala načrt postopnega
umika v skladu z željami vlade Vzhodnega Timorja.520 Misija UNMIT je svoj mandat
zaključila z izjavo Varnostnega sveta, dne 19. decembra, ki je pohvalil izjemne dosežke
Vzhodnega Timorja v zadnjem desetletju in priznal pomemben doprinos misije UNMIT za
spodbujanje miru, stabilnosti in razvoja v državi.521
Odhod misije še ne pomeni konca sodelovanja Združenih narodov v državi, ki se še
vedno sooča s številnimi izzivi. Združeni narodi so bili odločni, da sprejmejo predlog vlade za
nadzorno telo, ki bo še naprej pomemben partner v novi fazi razvoja države in za vzpostavitev
inovativnega delovnega razmerja in sodelovanja v obdobju po-UNMIT, ki se bo osredotočila
na krepitev institucij in razvoj države.522
Konec leta 2012 in začetek leta 2013 je minil v znamenju odhoda pripadnikov
mirovne misije UNMIT iz Vzhodnega Timorja. Kljub temu je v državi ostala majhna skupina
UNMIT še v prvih mesecih leta 2013, da bo izpolnila vse preostale naloge, vključno z
likvidacijo. Reske-Nielsen je služil kot koordinator in vodja likvidacijske ekipe Združenih
narodov do 31. marca 2013.523
V začetku leta 2013 je Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon imenoval
Jose Ramos-Horto kot svojega posebnega predstavnika v Gvineji-Bissau. Novo delovno
mesto je prevzel od Josepha Mutaboba iz Ruande dne 31. januarja.524
Prehod v leto 2013 je za Vzhodni Timor pomenil tudi začetek nove samostojne poti.
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4. ZAKLJUČEK
Na nastanek in razvoj Vzhodnega Timorja so vplivale geografske, predvsem pa
zgodovinske razmere. V času pred razcvetom kolonializma je bil otok zaradi svoje lege
odmaknjen od glavnih pomorskih in trgovskih postojank. V mednarodno trgovino je bil
vključen šele po odkritju naravnega bogastva, s sandalovino poraslega površja. Meje nove
države je v grobem začrtala delitev otoka Timor med dve kolonialni sili – Nizozemsko in
Portugalsko. Nadaljnji razvoj ni potekal v skladu z željami prebivalcev vzhodnega dela otoka.
Željo po osamosvojitvi je zavirala politika v matični Portugalski, ki ni želela izgubiti svojega
kolonialnega imperija. Zahodni del otoka se je po 2. svetovni vojni osvobodil in se vključil v
novo državo Indonezijo. V sredini 70-ih let 20. stoletja se je z nageljnovo revolucijo začel
proces osamosvajanja portugalskih kolonij. V letu 1975 je tako luč sveta zagledala nova
država Vzhodni Timor. Nastanek nove države pa ni bil v skladu s takratno svetovno politiko.
Obdobje hladne vojne je svet razdelilo na Vzhodni in Zahodni blok. Nova država je za
takratne velesile pomenila možnost širjenja komunizma, za Indonezijo pa je predstavljala
kamen spotike, po katerem bi se, s svojimi osvoboditvenimi težnjami, lahko zgledovale tudi
ostale indonezijske province. Samostojnost je bila novemu narodu hitro odvzeta z invazijo
Indonezije, ki je imela podporo velesil. Skoraj četrt stoletna vladavina nekdanje nizozemske
kolonije Indonezije je za seboj pustila mnogo kršitev človekovih pravic. Do sprememb v
mednarodnih odnosih, o indonezijski zasedbi Vzhodnega Timorja, je začelo prihajati v 90-ih
letih 20. stoletja, ko je bilo s pokolom na pokopališču Santa Cruz širši svetovni javnosti
predstavljeno nasilje, ki ga je izvajala indonezijska vojska. To je predstavljalo prelomnico v
boju za mednarodno priznanje Vzhodnega Timorja. V tem času je s padcem Berlinskega zidu
in z razpadom Sovjetske zveze izginila tudi komunistična grožnja. Indonezija je s tem
izgubila razlog za nasprotovanje ideji o samostojnem Vzhodnem Timorju. Poleg pokola je do
širše razprave o indonezijski okupaciji privedla tudi aretacija Xanane Gusmãe in podelitev
Nobelove nagrade za mir José Ramos-Horti in škofu Carlosu Filipeju Ximenesu Beli.
Pomembno vlogo je imela tudi zamenjava osebja. Indonezijskega predsednika Suharta je
zamenjal B. J. Habibie, ki je veljal za bolj odprtega in pripravljenega na izvedbo reform. Do
spremembe je ob koncu 90-ih let prišlo tudi pri Združenih narodih, ko je mesto novega
generalnega sekretarja prevzel Kofi Annan. On se je ponovno osredotočil na vprašanje
Vzhodnega Timorja in obnovil pogovore med Portugalsko in Indonezijo. Pogovori in
sprememba v mednarodni politiki so pripeljali do plebiscita, na katerem so prebivalci zavrnili
avtonomijo v sklopu Indonezije in izglasovali samostojnost. Odhod indonezijske vojske je za
seboj pustil veliko razdejanje. To ni ustavilo prebivalcev, ki so 20. maja 2002 ponovno
razglasili neodvisnost in obnovili samostojnost, prvič razglašeno že v novembru 1975. Za
pomoč pri izgradnji in obnovi nove države so se na območju po plebiscitu zamenjale še štiri
misije Združenih narodov. Kljub krizi v letu 2006 in poskusu atentata leta 2008 je država z
odhodom misije UNMIT leta 2013 vstopila na novo samostojno pot.
Na vprašanje o tem, ali Vzhodni Timor iz utemeljuje in upravičuje nastanek lastne
države na kolonialni dediščini in iz nje izvirajočih družbenih posledicah, ter nadalje, da je na
sodobni razvoj države je bistveno vplivalo razmerje svetovnih velesil v času hladne vojne in
mednarodna politična klima, manj pa notranje družbene razmere, lahko odgovorimo
pritrdilno. Ob pregledu zgodovinskega razvoja območja vidimo, da je vzhodni del otoka
Timor več kot 400 let predstavljal samostojni del portugalskega kolonialnega imperija.
Razvoj Portugalskega Timorja se je razlikoval od tistega na zahodnem delu otoka. Tudi ob
osamosvojitvi zahodnega dela in ob razglasitvi samostojnosti Indonezije je Portugalski Timor
še naprej ostajal pod vladavino matične Portugalske. Ob samem začetku procesa
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osamosvojitve pa so prebivalci izrazili željo po samostojnosti in tudi ustanovili lastno državo.
Razglasitev samostojnosti pa ni bila v skladu s takratno politično klimo in mišljenjem, da
novonastala država ponazarja širjenje komunizma. Nadaljnji razvoj Vzhodnega Timorja se je
odvijal v skladu s širšim političnim dogajanjem in v skladu z željami vplivnih političnih
velesil. To ponazarja primer Avstralije, ki je vse do konca 90-ih let 20. stoletja zagovarjala
vključenost vzhodne polovice otoka Timor v sklop Indonezije. Sprememba avstralske politike
se je pokazala po razglasitvi rezultatov plebiscita, ko so mirovne sile INTERFET delovale
pod avstralskim vodstvom. Avstralija je bila tudi prva, ki je Vzhodnemu Timorju ponudila
pomoč po nastali krizi v letu 2006. Sprememba v politiki velja tudi za ZDA. Dan pred
invazijo sta Gerald Ford in Henry Kissinger 'dovolila' indonezijsko intervencijo. Po razglasitvi
rezultatov plebiscita in pustošenju milic ter vojske je takratni predsednik ZDA, Bill Clinton,
Indoneziji zagrozil z odvzemom posojil, če ne bo umaknila vojakov in dovolila prihoda
mednarodnih sil. Podobno kot ZDA sta se obnašali tudi Evropska Unija in Velika Britanija.
Podobno velja tudi za Organizacijo združenih narodov, ki je ob začetku invazije z
vsakoletnimi Resolucijami obsojala indonezijsko invazijo, ni pa uspela preiti od besed k
dejanjem. Združeni narodi so se najbolj izkazali ob zaključku 20. stoletja, sprva z organizacijo
pogovorov med Portugalsko in Indonezijo, z organizacijo in izvedbo plebiscita ter nato s
svojimi misijami. Spodrsljaj se jim je zgodil v letu 2005, ko so mirovne sile prehitro zapustile
državo. To je priznal tudi takratni Generalni sekretar Kofi Annan, prehiter umik misije pa je
bil deloma kriv za izbruhe nasilja v letu 2006. Po napaki so Združeni narodi na Vzhodni
Timor znova poslali misijo, ki je vse do 31. 12. 2012 pomagala pri izgradnji naroda.
Hipoteza, ki pravi, da so težave na gospodarskem in socialnem področju nastale kot
posledica portugalske nadoblasti, indonezijske okupacije ter v času ponovne osamosvojite, se
je ravno tako izkazala za resnično. Kolonialna sila Portugalska ni veliko vlagala v razvoj
oddaljene kolonije Portugalski Timor. V času procesa osamosvajanja je bilo malo pismenega
in veliko neizobraženega prebivalstva. Zdravstvena oskrba je bila slaba, razvita pa je bila le
najosnovnejša infrastruktura. Ljudje so večinoma živeli na vasi in se ukvarjali s kmetijstvom.
Ob indonezijski zasedbi se je stanje v šolstvu in zdravstvu nekoliko izboljšalo. Začel se je tudi
počasen razvoj gospodarstva in napredek pri izgradnji infrastrukture. Zaradi nenehnih
spopadov je močno trpela kmetijska proizvodnja. Večina prebivalstva pa je bila preseljena,
kar je spremenilo poselitveni vzorec, ki je ostal vse do današnjih dni. Še posebej je naraščalo
prebivalstvo v glavnem mestu Dili. Kljub napredku je bilo ob odhodu indonezijskih sil, po
razglasitvi rezultatov plebiscita, uničene skoraj 70 % infrastrukture. Samostojni Vzhodni
Timor se je tako ob osamosvojitvi soočal z veliko revščino in pomanjkanjem infrastrukture,
kar je še bolj upočasnilo njegov zaostal gospodarski razvoj. V zadnji letih se je država začela
gospodarsko razvijati predvsem zaradi prihodkov od zalog nafte in zemeljskega plina. Kljub
vsemu večina prebivalstva še vedno živi v revščini. V želji po razvoju gospodarstva in
izboljšanju infrastrukture je država posegla tudi v naftni sklad. V letu 2013 se želi priključiti
ASEAN, za nadaljnji razvoj pa je pomembno tudi dejstvo, da država nima javnega dolga.
V katero smer se bo razvijal nadaljnji razvoj mlade države bo odvisno predvsem od
tega, kam in kako bo država usmerila prihodke od zalog nafte in zemeljskega plina na dnu
Timorskega morja. Za uspešen nadaljnji razvoj bo potrebovala razvijati gospodarstvo in
infrastrukturo, ustvarjati zadostno količino delovnih mest za mlado prebivalstvo in pospešiti
razvoj storitvenega sektorja. Dobiček od naftnih in plinskih zalog v prihodnjih letih pa bo
odvisen od količine zalog in od nadaljnjih sporazumov z Avstralijo o delitvi deleža ter ob
morebitni, vendar malo verjetni, ponovni razmejitvi meje na morju.
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5. SUMMARY
Geographical conditions and more importantly historical events played an important
role in the formation and the development of East Timor. Before the arrival of colonialism the
island was closed off from any major shipping and trade routes due to its location. It was only
after the discovery of its primary natural resource sandalwood that East Timor became
involved in the international trade. The borders of the new country formed after the island was
divided between two colonial forces: the Dutch and Portugal. However the eastern part of the
island was not satisfied with its progress. Slow decolonisation progress in Portugal which did
not want to lose its colonial empire, prevented the island’s quest for independence. The
western part of the island, on the other hand, was able to free itself from the colonial rule after
2. World war and joined the newly formed Indonesia. In the mid-1970s amidst the Carnation
Revolution, the process of gradual separation from the Portuguese colonies started. This is
how in 1975 the new country East Timor was formed although the formation was not in line
with the politics of that time. The period of Cold War divided the world into the Eastern and
Western block. The new country represented a threat of possible expansion of communism for
superpowers, and Indonesia felt that East Timor could serve as a model of independence for
other Indonesian provinces. Therefore, the new independence was quickly taken away by the
invasion of Indonesia, which had the full support of superpowers. Almost a quarter of a
century long rule of Indonesia, a former Dutch colony, left behind numerous cases of
violation of human rights. The changes regarding the international view on the Indonesian
occupation of East Timor came in the 1990s when the general public with the Santa Cruz
Massacre was finally fronted with the violence of the Indonesian army. This was the turning
point in the fight for the international recognition of East Timor; this period coincided with
the fall of the Berlin Wall and together with the disintegration of the Soviet Union the
communist threat was gone. Thus, Indonesia lost its main reason to deny the independence of
East Timor. Apart from the massacre, the arrest of Xanana Gusmãa and the awarding of the
Nobel Peace Prize to José Ramos-Horta and bishop Carlos Filipe Ximenes Belo triggered a
heated debate on the Indonesian occupation. The important role in this matter played the
replacement of the key political figures, namely of the Indonesian president Suharto by B. J.
Habibie, who was considered more open and willing to new reforms. Furthermore, in the late
1990s the United Nations experienced changes in the form of the new Secretary – General
Kofi Annan. He focused once again on the burning issue of East Timor and renewed the talks
between Portugal and Indonesia. Both the talks and the changed view of the international
politics led to the plebiscite, during which the people rejected the autonomy within Indonesia
and voted for the independence. The departure of the Indonesian army left behind massive
destruction. Nonetheless, this did not stop the East Timorese people who once again declared
their independence on the 20th May 2002 and renewed the first independence from November
1975. From the plebiscite on there had been 4 United Nations missions which helped with the
development and nation building of the new country. Regardless of the crisis of 2006 and the
attempted assassination in 2008, the country, with the departure of the UNMIT in 2013, was
on a new path.
Firstly, the assumption that East Timor justifies the formation of its own country has
been confirmed. Furthermore, the fact that the time of the Cold War, international politics and
wishes of superpowers contributed significantly to the intensity and long duration of the
independence process has also proved to be true. If we look closely at the historical
development, it is clearly shown that the eastern part of the island of Timor had been an
independent part of the Portuguese colonial empire for more than 400 years. The development
of the Portuguese Timor had been quite different from the more progressive western part.
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Even after the independence of the western part and the declaration of the Indonesian
independence, Portuguese Timor still remained under the reign of Portugal. Yet, during the
beginning of the decolonisation the people expressed a need for independence and their own
country. However, the declaration of independence was not in line with the politics of that
time. In addition, it was thought that the newly-formed country represented the expansion of
communism. The subsequent development of East Timor was predominately influenced by
the international political activity and the wishes of influential superpowers. This can be
easily seen with the case of Australia which defended the Indonesian rule over the eastern part
of Timor, all until the late 1990s. The change of Australian politics happened after the official
results of the plebiscite when the peace forces INTERFET were working under the Australian
leadership. Australia was also the first country to offer help to Timor after the crisis of 2006.
This was the same case with the USA. One day before the invasion Gerald Ford and Henry
Kissinger “approved” of the intervention. After the official announcement of the results of the
plebiscite and the ravaging of the militia and the army, the president of that time – Bill
Clinton threatened Indonesia with the cancellation of loans if it had not been willing to
withdraw its troops and allow for the arrival of international forces. Like the USA, the
European Union and Great Britain took the same approach, as well as the United Nations
which at the beginning of the invasion condemned the Indonesian invasion with yearly
Resolutions but was not able to put words into action. The UN, however, came through at the
end of the 20th century, firstly by organising the talks between Portugal and Indonesia and
secondly, by organising the plebiscite and later on their missions. And yet, they made a
crucial mistake when they ended their mission too early in 2005. This was later acknowledged
by the Secretary – General Kofi Annan; the move was also partially the cause for the eruption
of violence in 2006. After this error the US sent once again a mission to East Timor which
helped with the forming of the nation until 31. 12. 2012.
The hypothesis which claims that the present economic and social issues of East
Timor have been the result of the Portuguese rule, the Indonesian occupation and the activities
during the second independence also proved to be correct. The colonial Portugal did not
invest much in the development of the remote colony Portuguese Timor. In the process of the
independence there was a small number of literate and a lot of uneducated inhabitants. The
healthcare system was bad and there was only basic infrastructure developed. People mostly
lived in rural areas, their primary occupation was agriculture. After the Indonesian occupation
the state of school system and healthcare improved slightly. A slow economic development
and progress in building of infrastructure began. Due to the constant clashes the agricultural
production suffered. The majority of inhabitants were relocated, altering the population
pattern which remained identical to today’s. The rise of the population was particularly
significant in the capital of Dili. Despite the progress when the Indonesian forces finally left
and after the results of the plebiscite were announced, almost 70% of the infrastructure had
still been destroyed. Hence, the now independent East Timor was faced with problems of
great poverty and lack of infrastructure which slowed down even more its already poor
economic development. In recent years the country has flourished economically especially
due to the income from oil and gas resources. Nevertheless, the majority of the population still
lives in poverty. In quest for economic development and improvement infrastructure East
Timor also started to use up its Oil Fund. In the year of 2013, the country wishes to join
ASEAN. For the continuing development it is important to underline that East Timor has no
national debt.
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The direction of the future development of the young country depends largely on its use of
incomes from oil and gas resources from the Timor Gap. For a successful progress East Timor
will need to develop the economy and infrastructure, create a sufficient number of jobs for the
young people and stimulate the development of the service sector. In addition, the income
from oil and gas resources in future years will be based on the quantity of the supplies and
further agreements with Australia about the mutual division of the share and about the
possible, but less probable, delimitation of the maritime borders.
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