
Merdeka & ÖsttimorInformation nr 53 — 2012 

7 

På tioårsdagen av återupprättandet av Östtimors 
självständighet den 20 maj 2012 installerades José 
Maria de Vasconcelos, 55, mera känd under sitt alias 
från gerillakriget Taur Matan Ruak - "två skarpa ögon", 
som landets nye president. 

Valresultatet 

Presidentvalet gjordes i två omgångar. I den första fanns 
12 kandidater, se föregående nummer av Merdeka & 
ÖsttimorInformation, och Fretilins kandidat Francisco 
Guterres, "Lú-Olo", fick 29% av rösterna medan Taur 
Matan Ruak, som stöddes av regeringskoalitionens 
största parti CNRT, fick 26% medan nästa kandidat, 
José Ramos-Horta, fick 18% av rösterna. Valdel-
tagandet var hela 78%. 

I den andra omgången den 16 april fick i stället Taur 
Matan Ruak flest röster, 61%. Lú-Olo fick 39%. Även i 
denna valomgång var deltagandet högt, 73%, trots att 
alla var tvungna att rösta på sin hemort. Detta är bara 
obetydligt mindre än vid valet 2007, då det var 81%. 
Taur Matan Ruak fick flest röster i 11 av Östtimors 13 
distrikt. 

Valet måste betecknas som lugnt, fritt och rättvist. 
Visserligen inträffade en del mindre våldsdåd och i 
några fall kan polis och militär kritiseras för sitt upp-
trädande. Valobservatörer rapporterar att de inte iakttog 
något allvarligt fusk. 

Analys 

Resultatet kan nog sägas vara ett tecken på nationalism 

och nostalgi, Taur Matan Ruak var chef för försvaret 
innan han avgick för att ställa upp i valet och gerillans 
siste befälhavare. Men kanske mer ett tecken på att 
stödet för Fretilin, landets största parti och i opposition, 
är begränsat. Och att Taur Matan Ruaks uttalanden om 
för långsam utveckling, korruption, social och ekono-
misk ojämlikhet samt rättvisa vunnit anklang. Dessa 
problem måste efter det första årtiondets statsbyggnad 
angripas menade han. Han försökte också att framstå 
som obesmittad av politikers maktmissbruk. Lite udda 
framstår hans förslag att införa både manlig och kvin-
nlig värnplikt. 

Taur Matan Ruak kommer att fokusera på lands-
bygden, fattigdomsbekämpning, minskat beroende av 
import och uppbyggnad av lokal industri enligt en råd-
givare. 

Presidentens roll enligt författningen är begränsad i 
Östtimor, han utser premiärminister, är överbefälhavare, 
kan inlägga sitt veto mot lagar och benåda bestraffade. 
Taur Matan Ruaks företrädare José Ramos-Horta var 
mycket aktiv, reste flitigt både i och utom landet och var 
mycket lättåtkomlig, vilket gav honom inflytande. Kom-
mer Taur Matan Ruak att kunna få lika stort eller större? 

Om Du har tillgång till internet kan Du hitta ett bild-
spel med 12 bilder från valet på http://
alexsoares.photoshelter.com/gallery/Taur-

Matan-Ruak-Timors-New-President-slideshow/

G0000zWd7HUv7vyw/ 

Tommy Pollák 

Presidentvalet i Östtimor 
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