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I Östtimor har lokalval hållits i höst, första 
omgången den 29 oktober och andra 13 
november. 

Östtimors administration har 4 nivåer, den natio-
nella, distriktsnivån (13 distrikt), "suco"-nivån och by- 
(aldeia-)nivån. 

Lokalvalen gällde 442 "suco chiefs" och 2.225 
byledare (Aldeia - hamlet - chiefs) och genomfördes 
lugnt och värdigt, vilket bådar gott inför president- och 
parlamentsvalen 2017, enligt regeringens talesperson, 
Agio Pereira. Inför valen hade en del oroat sig över 
processen och det förekom också en del smärre 
konflikter. 

Det fanns 728.363 registrerade röstberättigade och 
2.071 kandidater till posterna som "suco chiefs". I den 
första valomgången valdes knappt 30 % av "suco 
chiefs", i den andra, till vilken bara de två kandidaterna 
med flest röster gick, valdes övriga. 

Varje "suco council", lokalt råd med beslutanderätt, 
ska bestå av ordföranden, "suco chief", byledare från 
byarna i sucon, en kvinnlig och en manlig delegat från 

varje by, en kvinnlig och en manlig ungdomsdelegat 
samt en "lian-na’in" (traditionell ledare). 

Efter valen av "suco chiefs", byledare och en 
kvinnlig och en manlig delegat från varje by samlades 
"suco"-råden för att utse en "lian-na'in" och en manlig 
och en kvinnlig ungdomsrepresentant till sitt råd. 

Det fanns 319 kvinnliga kandidater till "suco chief", 
21 blev valda. Det är nästan dubbelt så många som vid 
de förra valen 2009, då 11 kvinnliga "suco chiefs" 
valdes. Detta hälsades med glädje av Agio Pereira. 

I parlamentet har Östtimor en av regionens högsta 
andelar kvinnliga ledamöter, 39 %. 

Som en del av Östtimors decentraliseringsprocess 
har "sucos" en ledande roll i utformandet och genom-
förandet av lokala infrastrukturprojekt inom det natio-
nella utvecklingsprogrammet för "sucos" (PNDS) och 
planeringen av kommunal utveckling (IMDP). Kapaci-
tetsuppbyggnad och strukturella förberedelser har också 
på allvar börjat för att skapa grunden för lokal repre-
sentation på kommunal nivå de kommande åren. Dessa 
åtgärder för decentralisering grundar sig på Östtimors 
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konstitution och den strategiska utvecklingsplanen för 
åren 2011-2030 och utgör en viktig del av regeringens 
program. 

Tommy Pollák 

Källor: Pressmeddelande från direktören för stöd till 
"suco"-administrationen den 14 november 
2016, http://timor-leste.gov.tl/?

p=16740&lang=en&n=1 

Pressmeddelande från regeringen den 18 
november 2016, http://timor-leste.gov.tl/?
p=16779&lang=en 

Pressmeddelande från regeringen den 23 
september 2016, http://timor-leste.gov.tl/?
p=16217&lang=en 


