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I förra numret av Merdeka & Östtimor-
Information rapporterade vi om tre lag-
förslag, abortlag, jordabalk och medielagar, 
utan att kunna säga huruvida de antagits 
eller inte. Abortlagen ingår i den nya brotts-
balken som antagits. Jordabalken diskuteras 
fortfarande. Medielagarna har inte heller 
antagits än, men brottsbalken innehåller en 
ändring som påverkar medier. 

Östtimors nya brottsbalk offentliggjordes av presi-
dent José Ramos-Horta som lag 19/2009 den 30 mars 
2009. Den omfattar 323 paragrafer och trädde i kraft 60 
dagar efter dess publicering i Jornal da Republica den 8 
april. 

När det gäller kriminalisering av aborter och undan-
tag från detta så behandlas det i artikel 141. 

Artikel 141: Avbrytande av 
havandeskap 

• Den som, oavsett medel och utan den havande kvin-
nans medgivande, utför en abort ska straffas med 2 
till 8 års fängelse. 

• Den som, oavsett medel och med den havande kvin-
nans medgivande, utför en abort ska straffas med 
högst 3 års fängelse. 

• En havande kvinna som ger sitt medgivande till en 
abort utförd av annan person eller som, genom egna 
åtgärder, utför en abort ska straffas med högst 3 års 
fängelse. 

• De föregående paragraferna tillämpas inte i fall då 
ett avbrytande av havandeskapet är det enda sättet 
att förhindra dödsfara eller allvarlig och obotlig 
skada på hennes kropp eller den fysiska eller 
psykiska häl-san hos den havande kvinnan eller 
fostret och som utförts enligt auktorisation och under 
översyn av en medecinsk kommitté, av en läkare 
eller professionell hälsovårdare i en offentlig 
inrättning och med den havande kvinnans och/eller 

hennes mans med-givande. 

• Den föregående paragrafen kommer att regleras i en 
särskild författning. Kampen fortsätter 

Kampen om kvinnors rätt till abort fortsätter naturligtvis 
trots att den nya lagen antagits. Olika kvinnogrupper 
pekar på svårigheterna för fattiga kvinnor på lands-
bygden att få intyg från en kommitté och vill dessutom 
utöka undantagen från förbudet att åtminstone också 
omfatta havandeskap uppkomna genom våldtäkt och 
incest, vilket är förhållandevis vanligt i Östtimor. Den 
katolska kyrkan är motståndare till varje utvidgning av 
undantagen från abortförbudet. 

Martinho Gusmao, Baucau-stiftet: "Vi måste be-
gränsa dem. Vi kan inte godta fall som incest och våld-
täkt. Det kan inte accepteras." 

Naturligtvis vill trots detta även i Östtimor många 
kvinnor ha abort. Till Bairo Pite-kliniken kommer varje 
dag kvinnor som vill ha abort. 

Läkaren Dan Murphy på kliniken: "Många gånger är 
de inte gifta, de råkar bli gravida och precis som i vilket 
annat land som helst kan det vara incest, det kan vara 
våldtäkt, det kan helt enkelt vara ett en-nattsäventyr som 
Du egentligen inte ville men pressades till." 

Det förekommer en hel del illegala aborter i Öst-
timor och några leder till skador hos kvinnorna. Till och 
med dödsfall förekommer. 

Sara Everingham, reporter hos Australian Broad-
casting Corporation (ABC) News för programmet Late-
line: "Slaget om abortreformen kommer att fortsätta - 
ytterligare en svår debatt när Östtimors demokrati ut-
vecklas." 

Ingen förtalsparagraf 

Den nya brottsbalken innehåller inte någon artikel som 
kriminaliserar förtal. Detta underlättar medias kritiska 
granskning, som vi rapporterar i en annan artikel. 

Tommy Pollák 

Ny brottsbalk i Östtimor 

Detta verk är licensierat under Creative Commons 
Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 
Sverige licens. För att se en kopia av denna licens, besök 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/ eller 
skicka ett brev till Creative Commons, 171 Second Street, 
Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. 
Material som publiceras i Merdeka & ÖsttimorInformation 
kan också publiceras i http://www.globalarkivet.se. 


