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Östtimor höll sitt första presidentval efter självständigheten den 9 april. Omkring 523.000 väljare hade dessförinnan registrerat sig. Valdeltagandet uppgavs vara högt. Valrörelsen, som var nästan fri från våldsincidenter, fokuserade i hög grad på krisen i landet som Fretilin gavs skulden för av motståndarna. Valet uppmärksammades dagen efter av SvD i Bertil Lintners artikel “Hopp om stabilitet i Östtimor” enligt vilken José Ramos-Horta förväntades vinna. Av övriga sju kandidater väntades bara Francisco Guterres från Fretilin och den förre studentledaren Fernando de Araujo kunna utmana honom. Förhoppningen var att presidentvalet skulle bli början på en tid av “stabilitet och drägliga levnadsförhållanden”. Artikeln säger at t levnadsstandarden sjunkit i förhållande till den indonesiska ockupationstiden och beskriver det besvärliga läget. Enligt Östtimors valansvariga och FN-missionen hölls valet under fredliga former, vilket betraktas som en framgång. Det visar även att demokratin respekteras. Två hundra utländska valobservatörer fanns på plats under valet och 3.000 utländska soldater och poliser upprätthöll ordningen.  Enligt Horta var valet “..en lektion i demokrati och 
hövlighet av de fattiga och illitterata. Det var en lektion i hövlighet för våra ledare.” Talesmän för Fretilin hävdade dock att manipulation av väljarna hade förekommit och att valsedlar hade förstörts. Tusentals väljare hade inte kunnat rösta då valsedlar saknades. Alla presidentkandidater har efteråt påpekat att hot och oegentligheter förekommit i samband med valet. Uppenbarligen hade bara omkring 357.000 av ca 523.000 väljare röstat.  Andra valomgång den 9 maj Dagen efter presidentvalet rapporterade SvD att en andra valomgång väntades hållas, eftersom ingen kandidat hade fått egen majoritet: presidenten måste väljas med över 50 % av rösterna. Rösterna hade först räknats i Dili, där Horta ledde över Guterres. Ett par dagar senare meddelades det att Guterres hade erhållit cirka 104.000 röster mot Hortas omkring 81.000. Dessa två kandidater kommer därför utmana varandra i den andra valomgången som ska hållas den 9 maj. Den nyvalde presidenten tillträder den 20 maj. Parlamentsval ska hållas den 30 juni. Gabriel Jonsson 

Presidentval i Östtimor 
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