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Som rapporterades i Merdeka nr. 32 hölls första omgången i Östtimors presidentval den 9 april. Därefter har det framkommit att 93 % av de röstberättigade röstade, vilket innebär att den angivna uppgiften att bara cirka 357.000 av 523.000 väljare hade röstat var felaktig. Premiärminister José Ramos-Horta (57) och parlamentets talman Francisco Guterres (52) från Fretilin gick vidare till den andra valomgången som hölls den 9 maj. Valkampanj Även om Guterres erhöll 29 % av rösterna mot 23 % för Horta den 9 april, var den allmänna uppfattningen att Horta förväntades vinna i den avgörande valomgången. Den 26 april deklarerade Fernado “Lasama” de Araujo, som kom trea i den första valomgången med 19 % av rösterna, sitt stöd till Horta. I gengäld skulle Horta återuppta samtalen med rebelledaren major Alfredo Reinado och avblåsa jakten på honom (Reinado förklarade i maj att han inte tänkte kapitulera). Tidigare hade tre av de övriga fem presidentkandidaterna gett Horta sitt stöd. Under valkampanjen sade Horta bland annat: “Jag är redo att ena Timor-Leste.”  
Fretilin utttyckte förhoppningar om att Guterres skulle vinna och påstod att Horta hade bedrivit “en smutsig valkampanj”. Guterres sade under kampanjen bland annat: “Fretilin är ett politiskt parti som har som främsta mål att försvara Timor Lestes självständighet.” Valet den 9 maj Den andra omgången i Östtimors första presidentval sedan självständigheten 2002 gick lugnt till. Säkerheten upprätthölls av omkring 1.200 FN-soldater ledda av Australien. Den 10 maj rapporterades att Horta hade erhållit 73 % av rösterna och dagen efter 69 %. Han förklarade att han skulle agera för att ena det splittrade landet och finna ett sätt för att tillfredsställa de avskedade soldaterna - den fråga som ju utlöste fjolårets politiska kaos. Den 19 maj utsågs Estanislau da Silva till t i l l f ö r o r d n a d  p r e m i ä r m i n i s t e r  i n f ö r presidentinstallationen den 20 maj. Horta lovade i samband med sitt tillträde att finna en väg för att komma till rätta med landets kris och att återupprätta stabilitet. Han uppmanade alla gatugäng att upphöra med allt våld “eftersom det bara ödelägger nationen”. Gabriel Jonsson 

Presidentval i Östtimor 
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