
2 0     AfghAnistAn nytt | #2 2014

KRÖNIKA NANCy HATCH DUPREE

N gRåTRisT vAl-
DAg grydde över större 

delen av  Afghanistan den 5 
april 2014 och ett kallt regn 
vräkte ner över de väljare som 

hade ställt sig i kö långt innan 
 vallokalerna öppnade. Det var 7 miljoner 
av 12 miljoner röstberättigade (60  procent, 
varav en tredjedel  kvinnor) som trotsade 
både vädret och den  bristande säkerheten. 
Dessa imponerande siffror överträffade alla 
förväntningar och hälsades med bifall, både 
inom landet och internationellt. Flera måna
ders hårt arbete för att höja medvetandet om 
valet hade lönat sig. Valdel tagandet var en stor 
seger. Valresultatet,  däremot, är högst osäkert.

Tävlingen mellan de åtta presidentkan
didaterna inleddes officiellt i  februari och 
 kandidaterna till provinsråden  började 
sina kampanjer i mars. Plötsligt pryddes 
 städerna av tiotusentals enorma affisch
tavlor. Valrörelsen uppmärksammades 
 oavbrutet av 174 radiostationer och 65 
 tvstationer där ett av de nya inslagen var 
tvdebatter mellan  presidentkandidaterna. 
De etablerade sociala medierna stimulerade 
en  valfeber vars like ingen tidigare upplevt.

I slutet av mars hade tre kandidater 
 dragit sig ur och det stod klart vilka som 
var de två huvudkandidaterna:  Abdullah 
 Abdullah, tidigare utrikesminister, och 

Ashraf Ghani, tidigare finansminister. Även 
om deras  program blev tydligare  höjdes 
det  fortfarande krav på konkretisering i 
 viktiga valfrågor som fred, samhällsbygg
nad, bättre offentlig förvaltning, genom
gripande  ekonomiska reformer, juridiska 
reformer, kvinnors rättigheter, arbetsmark
nad,  industri, jordbruk, korruption och 
 relationerna till grannländerna. 

RösTNiNgEN gENoMföRDEs under riskfyllda 
omständigheter eftersom motståndsgrup
pernas våldsdåd ökade under de tre måna
derna före valdagen. Rebellerna manade 
till attacker mot valarbetare och funktio
närer, mot alla politiska aktivister och mot 
hela säkerhetssektorn. De lämnade hotfulla 
shabnama (nattbrev) i privatpersoners hem 
och uppmanade religiösa ledare att predika 
valbojkott vid fredagsbönerna. 

i KABUl ANgREPs restauranger som ofta 
besöks av utlänningar och afghanska topp
politiker,  liksom valmyndigheter och polis
stationer. Ute i provinserna attackerades 
 banker, moskéer och idrottsplatser där man 
 tävlade i buzkashi eller fotboll. Mord på 
kända  personer bidrog till att sprida rädslan.

Som en reaktion på det försämrade 
säkerhetsläget mobiliserade krigsmakten 
och polisen en säkerhetsstyrka på 370 000 

eN BaNBrytaNde 
fraMgåNg  

Den första  
valomgången 
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»Nu förstår folket  
att deras makt ligger 
i röstsedeln och inte  
i gevärskulan.«
 
/Ahmad Nader Nadery, ordföranden 
för Fefa, the Free and Fair Election 
Foundation of Afghanistan.
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man med stöd av 53 000 utländska solda
ter ur koalitionsstyrkorna. I riskområdena 
stängde försvarsdepartementet 211 valloka
ler av 6 212. Väljarna lät sig inte avskräckas 
av de många rapporterna om våldsamheter, 
exempelvis skyndade de sig att ställa sig i kö 
utanför en vallokal när den öppnade på nytt 
efter att ha beskjutits fem gånger. Däremot 
väckte det upprörda känslor när det visade 
sig råda brist på valsedlar i uppskattningsvis 
en tredjedel av de 34 provinserna. Obero
ende valkommissionen (Independent Elec
tion Commission, IEC) hade bara leve
rerat 600 valsedlar till varje vallokal. Dels 
för att förebygga fusk, dels för att de sak
nade pålitliga röstlängder och dels därför 
att de  räknade med ett lågt valdeltagande 
på grund av hotet från motståndsgrupperna. 
När valsedlarna tog slut kunde väljarna 
vänta i timtal på att nya skulle  levereras. 
En del vallokaler förlängde öppettiderna 
men som många av de 1 500 inhemska 
och utländska valobservatörerna noterade 
var det också många som aldrig fick någon 
påfyllning av valsedlar.

ävEN RösTRäKNiNgEN drabbades av pro
blem. Röstsedlarna fraktades, i vissa fall 
i lådor på åsnerygg, till lokala centraler 
där röstsiffrorna sammanställdes. Resul
taten stämplades av IEC:s lokala ombud 
och bevittnades av observatörerna innan 
de transporterades – med bil eller flyg – 
till Kabul där de räknades på nytt av två 
separata arbetslag från IEC och därefter 
 räknades ytterligare en gång om det upp
stod avvikelser. Rösterna förklarades  ogiltiga 
om det saknades underskrift av observatö
rerna eller om det fanns uppenbara tecken 
på valfusk, såsom överfyllda valurnor eller 
falska röstkort. Ett antal  personer, bland 
annat en tioårig pojke, avslöjades efter att 
ha sålt nära 2 000 falska röstkort för 10 
 dollar styck och greps av polisen. Till och 
med statstjänstemän, IECmedarbetare och 
säkerhetsvakter greps för oegentligheter. 
Detta kan delvis hänga ihop med svårighe
terna i att kontrollera och utbilda 97 000 
tillfälligt anställda inför valet.

Valklagomålskommissionen (Electo
ral Complaints Commission, ECC), som 
har i uppdrag att undersöka och bedöma 
eventuella oegentligheter, har fått många 

besvärliga frågor om säkerheten kring val
processen. Hur ska man rädda förtroendet 
för valresultatet när vallokaler fick stängas 
och  valsedlar tog slut? Hur ska man kunna 
 leverera representativa resultat utan en till

fredsställande databas över registrerade 
 väljare?  Hur skiljer man mellan  falska och 
äkta röstkort? Omkring 325 000  valsedlar 
ogiltigförklarades vilket ledde till upp
rörda diskussioner både inom och utan
för IEC. Valkommissionens opartiskhet har 
 ifrågasatts och det har förekommit politiska 

påtryckningar utifrån. Under april medde
lades en rad delresultat som tydde på att 
ingen av de två toppkandidaterna hade fått 
över 50 procent av rösterna, vilket krävs för 
valseger, och det började spekuleras i allt 
från samregering till omval.

DET officiEllA resultatet, 45 procent för 
Abdullah Abdullah och 31,6 procent för 
Ashraf Ghani, meddelades den 15 maj 
 samtidigt med beskedet att det ska  hållas 
en ny valomgång den 14 juni. Det  slutliga 
resultatet väntas den 22 juli. Nu  cirkulerar 
det varningar för säkerhetshot från en 
stärkt motståndsrörelse som är mitt uppe 
i sin våroffensiv, för ett minskat valdelta
gande och för det allvarligaste hotet – att 
det ska bryta ut etniska motsättningar som i 
stort sett kunde hållas nere under den  första 
omgången.

TRoTs DE TEKNisKA problemen var den 
 första valomgången en banbrytande fram
gång. Valrörelsen har också visat på vik
tiga attitydförändringar. Ahmad Nader 
Nadery, den frispråkige ordföranden för 
Fefa (the Free and Fair Election Founda
tion of Afghanistan), säger att folket nu 
har  förstått att deras makt ligger i röstse
deln och inte i gevärskulan. Unga afgha
ner har fått  uppleva att de kan göra skill
nad inte bara som  väljare utan även som 
valda ombud i de  provinsråd som nu har 
fler unga ledamöter än någonsin. Allt fler 
kvinnor har lärt sig att de kommer till tals 
genom att rösta. Civilsamhällets  invånare 
har lärt sig  fördelarna med att mobilisera 
och samarbeta. Elektroniken har mins
kat klyftan avsevärt mellan stad och land. 
Nationen befinner sig  därmed på tröskeln 
till en förvandling. Medborgarna låter sig 
inte längre nonchaleras, de kommer att för
svara sina röster eller sätta sig till motvärn. 
Landet och individerna har många utma
ningar framför sig men de går framåt med 
allt större självförtroende. ◆

»Väljarna lät sig   
inte avskräckas av  
de  många rapporterna 
om våldsamheter, 
exempelvis skyndade 
de sig att ställa sig i kö 
utanför en vallokal när 
den öppnade på nytt 
efter att ha beskjutits 
fem gånger.«


