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Ny koalitionsregering i Östtimor
Det tog nästan två månader att bilda en ny regering efter
parlamentsvalet den 22 juli i Östtimor. Många hade
förväntat sig en ny ”enhetsregering” bestående av de två
största partierna CNRT (National Congress for Timorese Reconstruction) och Fretilin (Revolutionary Front
for an Independent East Timor), precis som före valet
eftersom de två partierna i mars i år gemensamt föreslagit Francisco ’Lu Olo’ som president. Den ”nationella
enhetsregeringen” hade bildats 2015 och då kommenterade CNRT-ministern Agio Pereira det med att landet
gått från en aggressiv demokrati till en ny era av konsensusdemokrati. Men CNRT:s tillbakagång gjorde att
de inte ville gå med i en ny koalitionsregering, särskilt
efter att Xanana Gusmão avgått som dess ordförande
den 5 augusti.

Då återstod egentligen bara en möjlighet för en
majoritetsregering ledd av Fretilin, parlamentets största
parti även om det bara har en röst mer än CNRT, en
koalition med PD och det ”ungdomsinriktade” Khunto.
Efter långa förhandlingar hoppade Khunto dock av, så
den 15 september tillträdde en minoritetsregering bildad
av Fretilin och PD.
I den nya regeringen känner vi igen namnet på premiärministern, Mari Alkatiri (Fretilin).
Något överraskande har de tre oppositionspartierna
CNRT, PLP och Khunto bildat en allians (AOMP—
Opposition Alliance with a Parliamentary Majority) och
samverkat vid valen till olika parlamentskommittéer.
Alliansen har majoritet i parlamentet (35 av 65 platser)
och röstade den 19 oktober ner regeringens program.
Regeringen har nu 30 dagar på sig att lägga fram ett nytt
program. Antas inte heller det, så måste den avgå.

I parlamentsvalet fick fem partier platser i parlamentet
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Fretilin
CNRT
PLP (Popular Liberation Party)
DP (Democratic Party)
Khunto.

Men nu, bara tre månader efter parlamentsvalet i
juli, står Östtimor vid avgrunden till en aggressiv demokrati igen.
Det politiska läget i Östtimor är alltså mycket intressant och spännande nu och risken för instabilitet ökat.
Du kan följa den aktuella utvecklingen på Östtimorkommitténs webbplats,
http://www.osttimorkommitten.se.

Fretilins första försök att bilda en majoritetsregering
i koalition med den förre presidentens Taur Matan
Ruaks nya parti PLP (Popular Liberation Party) misslyckades.
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