
 
PRESSEINVITASJON: Rapportlansering 

Chega! English version of the final report of the Timor-Leste Commission for Reception, Truth and 

Reconciliation (CAVR) 

Tid: 25. januar, 08:00-18.00 

Sted: Nobels Fredssenter, Brynjulf Bulls Plass 1, Oslo 

H.K.H. Kronprins Haakon, Nobels fredsprisvinnerne José Ramos-Horta og biskop Carlos Filipe Ximenes 

Belo, statssekretær Tore Hattrem (Utenriksdepartementet) og biskop Gunnar Stålsett er blant de 

som bidrar under den europeiske lanseringen av rapporten fra sannhetskommisjonen for Øst-Timor, 

25 år etter at Ramos-Horta og Belo mottok fredsprisen i Oslo. En rekke timoresiske, norske og 

internasjonale eksperter og akademikere deltar også.  

I egenskap av å være goodwill-ambassadør gjennomførte H.K.H. Kronprinsen i 2015 et tre dager langt 

feltbesøk i Øst-Timor med FNs utviklingsprogram, UNDP, og under lanseringen vil Kronprinsen dele 

inntrykk og bilder fra reisen. Ekspertpanelene tar for seg Øst-Timors vei til uavhengighet, i tillegg til 

temaene overgangsjustis og spørsmål knyttet til amnesti, kollektiv hukommelse og oppreisning, 

inkludert paralleller til andre fredsprosser, som for eksempel den i Colombia.  

Sannhetskommisjonen for Øst-Timor (CAVR) ble etablert i 2001 og hadde som mandat å undersøke 

brudd på menneskerettigheter og legge til rette for forsoning og rettferdighet. «Chega!» er 

portugisisk og betyr «nok!». Rapporten understreker med andre ord at menneskerettighetsbrudd av 

den typen som fant sted i Øst-Timor i årene som ledet opp til uavhengigheten i 2002 aldri igjen må få 

finne sted. Som norske spesialutsending til Øst-Timor har biskop Stålsett vært blant de viktigste 

internasjonale støttespillerne til CAVR, og sannhetskommisjonen anses å være en av de mest 

vellykkede til dags dato.  

Arrangør: Utenriksdepartementet og Norsk ressurssenter for fredsbygging (NOREF).  

Påmelding til kommunikasjonsrådgiver Helene Revhaug (NOREF) innen fredag 22. januar.  

E-post: helene.revhaug@peacebuilding.no Tlf: 91120538 

Norsk eller internasjonalt pressekort bes medbringes. Fullstendig program ligger vedlagt.   

Fotopunkt 1: Hovedinngang 

H.K.H. Kronprisen ankommer Nobels Fredssenter og tas imot av statssekretær Tore Hattrem, NOREFs 

direktør Mariano Aguirre, biskop Gunnar Stålsett og Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres.  

Fotopunkt 2: Møtesalen 

H.K.H. Kronprinsen ankommer møtesalen og hilser på fredsprisvinnere José Ramos-Horta og biskop 

Carlos Filipe Ximenes Belo. H.K.H. Kronprinsen sitter mellom fredsprisvinner José Ramos-Horta og 

biskop Gunnar Stålsett. 

Fotopunkt 3: Innlegg 

H.K.H. Kronprinsen holder innlegg. 

Fotopunkt 4: Overrekkelse av rapport 

Ramos-Horta overrekker rapporten til H.K.H. Kronprinsen. 


