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Regeringsbildningen ledde till våld och en 
ny koalition under ledning av Xanana Gus-
mão. Som ledare för parlamentets största 
parti fick han först uppdraget av president 
Taur Matan Ruak. Utan egen majoritet var 
Gusmão tvungen att få till stånd en koali-
tion och det blev med PD och Frente Mu-
dança. 

När den förra koalitionsregeringen bildades kände Freti-
lin, som största parti, sig förbigånget och betraktade 
regeringen som "olaglig". Så icke den här gången. 

Många talade efter valet om möjligheten att bilda en 
stor koalition mellan CNRT och Fretilin, en enhets-
regering för att få fart på utvecklingen, och inom Freti-
lin hade många förhoppningar om en inbjudan till 
koalitionsförhandlingar. Andra varnade för att detta 
skulle minska den parlamentariska kontrollen av rege-
ringen och leda till ökad korruption. Och korruption är 
ju ett av Östtimors stora problem. 

Den 15 juli, en vecka efter valet, höll CNRT en stor 
konferens i Dili för att diskutera regeringsbildningen. 
Gusmão lade fram tre alternativ: att CNRT går i oppo-
sition, att CNRT och Fretilin bildar regering och att 
CNRT bildar regering tillsammans med PD och Frente 
Mudança. Men han sade också att han inte ville ha en 

koalition med Fretilin, ty det skulle ge en svag oppo-
sition. 

Efter konferensen var det klart att den bestämt sig 
för att försöka bilda en koalition med det nya parla-
mentets två små partier, PD och Frente Mudança. 

En parlamentsledamot från Fretilin, Estanislau da 
Silva, sade att han inte var besviken över konferensens 
beslut. "Vi skulle ha velat bidra", sade han. "Vi har er-
farenhet. Men det är deras beslut." 

På kvällen efter konferensen bröt oroligheter ut i 
Hera utanför Dili. Ungdomar kastade sten på bilar och 
ett antal bilar brändes. En ung man sköts till döds av 
polisen. Våldet utlöstes av några uttalanden under den i 
TV direktsända konferensen, som av anhängare till 
Fretilin ansågs som djupt stötande. 

Efter att presidenten den 25 juli godkänt att koali-
tionen mellan CNRT, PD och Frente Mudança bildar 
regering förhandlades den fram och installerades den 8 
augusti. Formellt kallas den nya regeringen för den fem-
te konstitutionella regeringen. Den har fler medlemmar 
än den förra regeringen, 17 ministrar, 11 vice ministrar 
och 25 statssekreterare. Utöver medlemmar ur de tre 
koalitionspartierna, så ingår ett antal oberoende med-
lemmar, fast några av dem är i själva verket medlemmar  
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av partier som inte fått plats i det nya parlamentet. 

Enligt vissa uppgifter hade Xanana Gusmão före-
slagit en kvinna som försvarsminister, men president 
Taur Matan Ruak, som ju var överbefälhavare tidigare, 
hade protesterat, varför Cirilo José Cristovão blivit 
försvars- och säkerhetsminister. I den förra regeringen 
var det premiärministern som också var försvars- och 
säkerhets-minister. 

Här kan vi tillägga att av de nio medlemmarna i 
parlamentets försvars-, säkerhets- och utrikeskommitté, 
kommitté B, är tre kvinnor och en av dessa, Maria 
Lurdes Martins de Sousa  Bessa, är ordförande. 

Xanana Gusmão är premiärminister igen, Emília 
Pires är fortsatt finansminister och José Luis Guterres 
utrikes- och samarbetsminister. Ny justitieminister, efter 
att den förra dömts för maktmissbruk, är Deonisio Babo, 
CNRT:s generalsekreterare. Jorge Teme från Frente 
Mudança är ny minister för statsförvaltningen. 

I bland annat veckotidningen Tempo Semanal fram-
fördes kritik mot den nya regeringens sammansättning 
dels för att den är för stor, dels för att flera av ministrar-
na är släkt. 

I sitt installationstal i parlamentet sade Xanana Gus-
mão att den nya regeringen kommer att fortsätta att 
förverkliga de program och reformer som påbörjades av 
den förra regeringen. Han sade också att "den verkliga 
rikedomen hos vår nation är vårt folk och därför är det 
en nyckelfråga att maximera hälsa, utbildning, kultur 
och livskvalitet för timoreser för att skapa en rättvis och 
framåtsträvande stat". Och förtydligade detta med att 
"investera i förbättringar på två nyckelområden, hälso-
vård och utbildning". Gusmão talade också om investe-
ringar i infrastrukturen för att tillhandahålla el 24 tim-
mar om dygnet alla dagar för alla timoreser samt om 
utveckling av sydkusten för en bas för olje- och gas-
industrin. 

Den nya regeringens program, som alltså bygger på  

den strategiska utvecklingsplanen för tiden fram till 
2030, antogs av parlamentet den 14 september efter tre 
dagars debatt. Programmet är tillgängligt på internet 
f r å n  h t t p : / / t i m o r - l e s t e . g o v . t l / ?

cat=32&lang=en. 

Ur Gusmãos tal i FN:s generalförsamling den 25 
september citerar vi gärna några stycken avseende den 
nya regeringens ståndpunkter. 

”Idag har vi en plan, en vision, ett mål - att om-
vandla Östtimor från ett låginkomstland till ett 
mellaninkomstland 2030. Vi vill bli ett väl-
mående och tryggt land med en frisk och utbil-
dad befolkning med kvalificerade anställningar 
för alla. 

Men på kort sikt, 2015, kommer Östtimor inte att 
uppfylla milleniemålen. För närvarande är Öst-
timors största utmaning att bekämpa fattigdom - 
en utmaning som vi delar med över en miljard 
människor på vår planet. 

Tyvärr så lever omkring 20% av världens 
befolkning under extrema fattigdomsförhål-
landen. Hunger och brist på tillgång till vatten 
kommer att förbli oöverstigliga utmaningar. 
Mödrar och barn i hela världen kommer också 
fortsättningsvis att tragiskt nog dö på grund av 
bristande tillgång till även de mest grundläg-
gande behoven. 

Olyckligtvis är detta de aktuella förutsägelserna 
för 2015. 

Så det var mycket lämpligt av Förenta Nationer-
nas generalsekreterare att skapa en högnivåpanel 
för att hjälpa till att sätta upp nya riktlinjer för 
tiden efter 2015. Jag måste erkänna att jag är 
stolt över att se en timoresisk kvinna, vår finans-
minister Emilia Pires, förtjänstfullt utsedd till 
medlem av panelen.” 

Tommy Pollák 


