
Kriminaliza difamasaun la'ós prioridade, bele

impede direitu sira iha Timor-Leste, haktuir

Ramos-Horta 

SAPO/LUSA 09 de Junho de 2020, 01:17

Eis-Prezidente Repúblika José Ramos-Horta hatete, iha loron-segunda ne'e, katak la'ós
hanesan oportunu atu Governu debate posibilidade kriminalizasaun difamasaun nian,
ho risku impede direitu sira hosi sidadaun sira, tenki antes konsentra iha kestaun sira
hanesan ekonomia.

"Ha'u haree hanesan la'ós kestaun prioritáriu ida ba Governu. Em vez de Governu ho
parlamentu lakon enerjia ho tempu hodi diskuti lei foun sira, ne'ebé sei hamosu
insatisfasaun ba ita nia demokrasia, di'ak liu foka iha dinamizasaun hosi ita nia
ekonomia ne'ebé hanesan kompletamente paralizadu", nia hatete ba Lusa.

José Ramos-Horta reaje ba notísia ne'ebé avansa hosi Lusa iha loron-sábadu katak
Governu hakarak kriminaliza difamasaun ho insultu sira hodi hatán ba situasaun sira
ofensa honra nian, naran di'ak ho reputasaun hosi ema sira ho entidade sira, iha
komunikasaun sosial ho rede sosial sira.

Medida sira ne'ebé hato'o, introduz iha planu hosi dekretu-lei ne'ebé prepara hosi
Ministériu Justisa no ne'ebé maka Lusa iha asesu, hanoin kastigu kadeia nian ba kazu
sira difamasaun ho insultu sira, ba krimi ofensa ba prestíjiu hosi ema koletivu ka
ekiparadu, ho krimi ofensa ba memória hosi ema sira ne'ebé mate.
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"Ha'u halo apelu ida ba señór primeiru-ministru hodi hatete ba governante sira katak ita
iha prioridade sira seluk. Atu ita fó liberdade total ba ita nia sosiedade hodi ko'alia no
kritika", afirma hosi Ramos-Horta.

"Nune'e maka primeiru-ministru tenki halo, hodi hatudu katak nia maka aas liu duké
suspeita ruma hodi hakarak impede opiniaun públiku ho direitu sira hosi sidadaun sira",
nia subliña.

Ramos-Horta rekorda katak lei balun ne'ebé aprova ona iha área media nian konsidera
ona hanesan "drakonianu" iha nível internasional, kontribui hodi hamenus klasifikasaun
Timor-Leste nian iha nível sira hosi liberdade imprensa nian.

"Ha'u la haree oinsá lei foun ne'e sei ajuda ba liberdade espresaun nian iha Timor-Leste
no Timor-Leste nia naran hanesan demokrasia plena ida", nia hatutan.

Líder istóriku kritika mós faktu hosi proposta kahur rede sosial sira - "ne'ebé kuaze
hanesan konversa ida kafé nian" ho komunikasaun sosial, maski uza teknolojia foun sira
ho plataforma sira.

"Ha'u la haree katak durante tinan ne'e aumentu hosi rede sosial sira afeta iha dalan
ruma, seguransa, dame ka dezenvolvimentu nasaun nian no dignidade ka prestíjiu hosi
governante sira nian", nia konsidera.

"Governante sira hanesan ema baibain sira. La'ós tanba hanesan Prezidente, primeiru-
ministru ka deputadu sira maka derepente sai hanesan ema sagradu sira", nia hatete.

Prémiu Nobel Dame nian hatete katak hanesan "preferível ba governante sira nia naran
di'ak atu hatudu nakloke" no atu atua de'it bainhira iha kazu sira ne'ebé "hamosu
violénsia ka ódiu rasial".

Hanesan ezemplu, nia refere ba insidente sira, iha fulan liubá, iha Parlamentu Nasional,
ho agresaun sira entre deputadu sira, dudu monu meza sira, hakilar, dudu malu ho
intervensaun hosi ajente polísia sira.

"Laiha ajitasaun boot ida duké saida maka akontese iha parlamentu. Media reporta ho
di'ak saida maka akontese, hanesan reporta deklarasaun bombástiku sira ne'ebé líder
balun halo entre sira kontra sira seluk, hosi parte sira ne'ebé la hanesan", nia hatete.

"Bainhira ita lakohi atu media ho rede sosial sira reporta kazu inkómodu sira no ne'ebé
la dignifika, ita tenki reaje ho sivizmu maka'as", nia afirma.

Maski nune'e, Ramos-Horta husu tan kuidadu ba jornalista sira hodi komprova faktu
sira antes fó sai notísia sira, hodi haree katak iha nafatin situasaun sira hanesan ne'e iha
media sira nasaun nian.

Lusa



Criminalizar difamação não é prioridade, pode

manietar direitos em Timor-Leste, segundo

Ramos-Horta - Notícias SAPO

09 de Junho de 2020, 00:20

O ex-Presidente da República José Ramos-Horta disse ontem que não é oportuno para o
Governo estar a debater a possível criminalização da difamação, com risco de manietar
direitos dos cidadãos, devendo antes concentrar-se em questões como a economia.

“Não me parece que seja uma questão prioritária para o Governo. Em vez do Governo e
do parlamento perderem energia e tempo a discutir novas leis, que vão constranger a
nossa democracia, é melhor que se foquem na dinamização da nossa economia que está
completamente paralisada”, disse à Lusa.

José Ramos-Horta reagia à notícia avançada pela Lusa no sábado de que o Governo
timorense quer criminalizar difamação e injúrias em resposta a situações de ofensa da
honra, do bom nome e da reputação de indivíduos e entidades, na comunicação social e
nas redes sociais.

As medidas propostas, introduzidas num esboço de decreto-lei de alteração ao Código
Penal, preparado pelo Ministério da Justiça e ao qual a Lusa teve acesso, preveem penas
de prisão para casos de difamação e injúrias, para o crime de ofensa ao prestígio de
pessoa coletiva ou equiparada, e o crime de ofensa à memória de pessoa falecida.

“Faço um apelo ao senhor primeiro-ministro para dizer aos governantes que temos

http://noticias.sapo.tl/portugues/info/artigo/1534091.html



outras prioridades. Que demos total liberdade à nossa sociedade de falar e criticar”,
afirmou Ramos-Horta.

“É o que o primeiro-ministro deve fazer, para mostrar que está acima de quaisquer
suspeitas de querer manietar a opinião pública e os direitos dos cidadãos”, sublinhou.

Ramos-Horta recordou que algumas leis já aprovadas no setor dos media foram
consideradas “draconianas” a nível internacional, contribuindo para baixar a
classificação de Timor-Leste em termos de liberdade de imprensa.

“Não vejo como esta nova lei vai ajudar a liberdade de expressão em Timor-Leste e o
nome de Timor-Leste enquanto uma democracia plena”, frisou.

O líder histórico criticou também o facto da proposta misturar redes sociais – “que são
quase como uma conversa de café” com a comunicação social, mesmo que utilizando
novas tecnologias e plataformas.

“Não vejo que ao longo destes anos a proliferação das redes sociais afetem de alguma
forma, a segurança, a paz ou o desenvolvimento do país e a dignidade ou prestígio dos
governantes”, considerou.

“Os governantes são indivíduos como qualquer outro. Não é por serem Presidente,
primeiro-ministro ou deputados que de repente são pessoas intocáveis”, disse.

O Prémio Nobel da Paz diz que é “preferível para o bom nome dos governantes que se
mostrem abertos” e que se atue apenas em casos em que “se incite à violência ou ódio
racial”.

Como exemplo refere os incidentes no mês passado no Parlamento Nacional, com
agressões entre deputados, mesas derrubadas, gritos, empurrões e a intervenção de
agentes policiais.

“Não tem havido maior agitação do que o que aconteceu no parlamento. A media
reportou fielmente o que aconteceu, como reporta declarações bombásticas que alguns
líderes têm feito uns contra os outros, dos diferentes lados”, disse.

“Se não queremos que a media e as redes sociais reportem coisas embaraçosas e que não
dignificam, portemo-nos com maior civismo”, afirmou.

Ainda assim, Ramos-Horta pediu mais cuidado aos jornalistas para que comprovem
factos antes de reportarem as notícias, notando que tem havido situações dessas na
media do país.
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