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Efter presidenvalet i april går östtimoreserna till 
valurnorna igen den 7 juli för att välja 65 ledamöter till 
parlamentets kommande femåriga mandattid. Inte 
mindre än 23 partier har registrerat sig. 

Eftersom parlamentet väljer regeringens premiär-
minister, så är detta val viktigare än presidentvalet. Det 
kommer nog att bli en ändring av regeringen eftersom 
några mindre partier som ingår i regeringsalliansen för-
klarat att de inte vill fortsätta under CNRT:s ledning. 

Nu är Fretilin störst i parlamentet med 21 platser. 
Sex andra partier, med premiärminister Xanana Gus-
mãos CNRT som största (18 platser), delar på de 
återstående 44. Kommer det att förbli så? Resultatet i 
presidentvalet skulle kunna tolkas som att stödet för 
Fretilin minskat. Bara i de två distrikten Baucau och 
Viqueque fick Fretilins kandidat mer än 50% av rös-
terna. 

Det är ingen tvekan om att stora framsteg har gjorts i 
Östtimor, men många tycker ändå att regeringen varken 
utvecklat infrastrukturen eller minskat fattigdomen till-
räckligt. Regeringen kritiseras också för korruption och 
nepotism. 

Flera partier har splittrats vilket har lett till stort an-
tal små partier. Det leder till nya konfrontationer om de 
ledande posterna inom dem. Det skulle kunna ytterligare 
destabilisera det ömtåliga och outvecklade politiska sys-
temet. Å andra sidan finns det flera koalitioner, t.ex. 
mellan KOTA och Partidu Trabalhista, nu med 2 platser 

i parlamentet, vilken har förklarat att den i parlamentet 
kommer att stödja Fretilin. 

Den förre presidenten Ramos-Horta har deklarerat 
att han i framtiden vill spela en politisk roll och för-
klarat sitt stöd för det demokratiska partiet, nu med 8 
parlamentsledamöter, som leds av Fernando 'Lasama' de 
Araujo. 

60% av Östtimors befolkning är under 25 år, det kan 
innebära att historiska lojaliteter och tidigare resultat 
påverkar väljarna allt mindre. Kanske kommer Fretilins 
och CNRT:s, styrda av "veteranerna" Mari Alkatiri och 
Xanana Gusmão, dominans att minska? 

För första gången användes en ny vallag under pre-
sidentvalet. Den innebar att man endast kunde rösta i 
den ort man var registrerad i. Det försvårade röstandet, 
eftersom det krävde "hemresa". När följderna av lagen 
blivit tydliga ville många ändra lagen. Men under våren 
har många parlamentsledamöter inte deltagit i parla-
mentsarbetet, varigenom det inte blivit möjligt att i tid 
före parlamentsvalet ändra lagen. 

Liksom under presidentvalet kommer flera grupper 
valobservatörer med många deltagare att följa valet och 
sedan rapportera eventuella oegentligheter. I EU:s grupp 
kommer två svenskar att ingå. Sida arrangerade en kurs 
för att förbereda dem före deras avresa den 8 juni, även 
om den ena var valövervakare redan vid folkomröst-
ningen om självständighet 1999. 

Tommy Pollák 

Parlamentsval i Östtimor 
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