
VäLJARKåREN hAR DE SENASTE VALEN SVIKIT partierna. 
Efter att höga 87 procent av väljarna röstade i det första valet 
efter krigsslutet har deltagandet sjunkit mer och mer för varje 
val. 1999 till färre än 70 procent av alla registrerade väljare och 
fem år senare endast 40 procent. Hela 60 pro-
cent av den röstberättigade befolkningen 
struntade alltså i att rösta. 

Trots detta har det ständiga regeringsparti-
et Frelimo stärkt greppet medan Renamo och 
Afonso Dhlakama förlorat en stor mängd rös-
ter. Inför årets val slopas 5-procentsspärren för 
att komma in i parlamenten vilket kan innebära 
att ett eller flera småpartier får platser. Poli-
tiska bedömare tror dock att dessa i så fall 
kommer in på bekostnad av de numera två op-
positionspartiern, MDM och Renamo, det vill 
säga att Frelimo i så fall ökar den parlamenta-
riska makten trots att fler partier har platser. 

Endast tre, Armando Guebuza, Afonso Dhlakama och Daviz 
Simango, av de nio nominerade presidentkandidaterna godkän-
des av Nationella Valkommittén.

mUDANçAS DEmOcRáTIcOS DE mOçAmBIqUE (MDM) bil-
dades i början av året med Daviz Simango som partiledare. Han 
uteslöts ifjol från Renamo efter att han ställt upp på egen hand 
för omval till borgmästarposten i Beira. Simango vann förned-
rande stort över Dlhakamas handplockade kandidat vilket med-
förde att flera inom Renamo kritiserade partiledningen och 
övergav partiet till förmån för nybildade MDM.

Ivone Soares är 1:e person på Renamos lista för parlamentet. 
Hon vill helst inte tippa resultatet i förväg eftersom det kan ge 
otur.

– Jag är övertygad om att vi gör ett bra val eftersom vi alla 
jobbar hårt och eftersom vi har ett bra ledarskap i partiledare 
Afonso Dhlakama. 

Att ett flertal parlamentariker för Renamo hoppat av de se-
naste månaderna och istället gått med i nybil-
dade partiet MDM bekymrar inte Soares 
nämnvärt.

– De var mer intresserade av personlig vin-
ning än att arbeta för ett bättre Moçambique. 
Ungefär samma sak hände efter valet 1999 när 
Raul Domingos uteslöts av Renamo och ska-
pade ett eget parti som inte fick en enda plats 
i parlamentet vid nästkommande val. 

Renamo går främst till val med löftena om 
att satsa på landets ungdomar samt att bekäm-
pa korruptionen som systematiserats med Fre-
limo vid makten.

fRELImOS VALmANIfEST INNEhåLLER få överraskningar och 
som brukligt är med vallöften talas det mindre om exakt hur 
målen ska uppnås. Regeringspartiet tänker vid en ny valseger 
prioritera konsolidering av nationellt enande, fred, demokrati, 
fattigdomsbekämpande och främjande av arbetskultur, ett gott 
styrelseskick, kamp mot korruption, ansvarskultur, stärka den 
nationella suveräniteten samt det internationella samarbetet. 

– Vi ser ungdomarna ur ett speciellt perspektiv eftersom de 
utgör majoriteten av befolkningen och är den mest ekonomiskt 
aktiva gruppen. Därför kommer Frelimo att satsa på utbildning, 
arbetstillfällen samt bostäder, säger partiets talesman Edson 
Macuácua.

JOhAN SäVSTRöm
Maputo

Moçambique laddar inför valet
Den 28 oktober håller Moçambique det fjärde president- och 
parlamentsvalet sedan självständigheten. Frelimo har vunnit de 
tre tidigare och oppositionspartiet Renamo har efter samtliga 
vägrat att acceptera förlusterna eftersom de ansett att valfusk 
förekommit. 
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