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Lu-Olo blir president
Föga överraskande vann "Lu-Olo" presidentvalet i Östtimor. Och han gjorde det redan i den första om-gången
den 20 mars. För "Lu-Olo", vars fullständiga namn är
Francisco Guterres, var det tredje gången gillt. Han var
Fretilins, det näst största partiets, kandidat redan vid
valen 2007 och 2012, men då förlorade han. Den här
gången stöddes han också av den sedan 2015 regerande
koalitionens dominerande parti CNRT. "Lu-Olo" fick
295.048 röster, 57,1 %, det Demokratiska partiets (PD)
kandidat utbildningsminister António da Conceição
"Kalohan" 167.794 röster, 32,5 %. De övriga 6 kandidaterna fick mellan 4.283 och 13.513 röster motsvarande 0,8 respektive 2,6 % . Så det var, precis som
det varit vid tidigare val, ett riktigt, demokratiskt, hemligt och rättvist val. Totalt röstade 516.881 av 743.150
registrerade väljare, 71,2 %. 97,8 % av rösterna ansågs
giltiga. Lú-Olo vann i 9 av de 13 distrikten samt i
Australien och Portugal (127 respektive 187 röster av
889 respektive 510 registrerade röstberättigade). Timoreser i Indonesien, Nordirland och Sydkorea kunde dock
inte rösta. 2012 röstade hela 78%.

nor och det fanns 696 vallokaler att rösta i.
Det här presidentvalet var det första som organiserats utan bistånd av FN och andra internationella organisationer.
Den nuvarande presidenten Taur Matan Ruak ställde
inte upp. Han har förklarat att han har för avsikt att
ställa upp i parlamentsvalet i juni för det nya People's
Liberation Party. Det skulle kunna innebära förändringar i Östtimors politiska landskap, kanske främst en
föryngring. Valet av "Lu-Olo" innebär nämligen fortsatt
dominans av de äldre motståndskämparna mot Indonesiens ockupation 1975-1999.
Presidenten i Östtimor har egentligen ingen politisk
makt, men de tidigare presidenterna har använt ämbetet
för att föra fram sina egna åsikter.
Tommy Pollák
Källor: http://asiafoundation.org/2017/03/29/timorleste-ready-issues-based-election/The Asia
Foundation Hugo Fernandes,
Todd Wassel, Fundasaun Mahein http://
www.fundasaunmahein.org/2017/03/22/
elisaun-presidensial-2017-maturidade-politikahaforsa-seguransa-nasional/,

Tre dagar före presidentvalets första och enda omgång, eftersom det inte behövdes någon andra omgång,
hölls för första gången en direktsänd tv-debatt med de 8
presidentkandidaterna, av vilka en var kvinna, i publicservicekanalen TVTL.

Fortsättning på sidan 5

Av de registrerade röstberättigade var 48,3 % kvin-
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leste-shows-maturity-organise-well-run-andpeaceful-elections_en),
http://www.laohamutuk.org/Justice/2017/
PresElec/17PresElec.htm

Fortsättning från sidan 1
European Union Election Observation Mission
https://eeas.europa.eu/election-observationmissions/eom-timor-leste-2017/23206/timor-
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