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Medielagen bryter mot konstitutionen
Östtimors kontroversiella medielag har av landets appellationsdomstol förklarats bryta mot konstitutionen.

konstitutionen betyder”, tillade han.
”Den återvisas nu tillbaka till parlamentet, så vi har
vunnit slaget, men ännu inte kriget.”

I juli avböjde president Taur Matan Ruak att underteckna den begränsande lagen och bad om ett uttalande
av appellationsdomstolen huruvida lagen bryter mot
konstitutionen.

Belo hyser inga tvivel om att medielagen skapades
för att begränsa lokala och utländska journalisters rapportering om Östtimors plågoris korruption, nepotism
och ekonomiskt vanstyre. Lagen skulle också begränsa
vem som skulle kunna kallas journalist i Östtimor bland
annat genom att kräva att journalister ska ackrediteras
av ett ”pressråd” och potentiellt hindra utländska journalister från att rapportera inifrån Östtimor.

Den 18 augusti konstaterade appellationsdomstolen
att ett antal artiklar i medielagen står i motsättning till
Östtimors konstitution. Lagen återsänds därför till
parlamentet för ändring eller upphävning.
Östtimors ledande undersökande journalist Jose Belo
applåderade domstolens beslut.

En ledande östtimoresisk jurist sade att presidenten
fortfarande skulle kunna skriva under lagen, om de
nödvändiga ändringarna gjordes av parlamentet.

”Domstolen har idag hävdat vår konstitution, som vi
har kämpat så hårt för. Detta är en seger för Östtimors
folk”, sade en upprymd Belo idag. ”Regeringen försöker
att stoppa medias frihet och yttrandefriheten.”

Premiärminister Xanana Gusmão, som har varit en
nyckelfigur i framtagendet av lagen, tros vara ilsken
över att lagen inte har godkänts av domstolen.

Belo sade att appellationsdomstolens beslut inte är
någon överraskning.

Tommy Pollák

”Från den första dagen sade vi att medielagen bryter
mot konstitutionen. Det verkar nu som om våra politiker behöver hjälp av lagstiftarna för att förstå vad

Källa: Ted McDonnell (http://
www.tedmcdonnell.com/blog/2014/8/
east-timors-media-lawunconstitutional---court)
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