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Internationell valföljeslagning
Parlamentsvalet i Venezuela den 6:e december 2015
De senaste veckorna har vissa massmedier
kommit med felaktiga uppgifter då de
påstått att det nationella valrådet vägrar att
låta internationella valobservatörer och
regionala organisationer, såsom UNASUR,
bevaka parlamentsvalet den 6:e december.

med resultatet att folk skadas och till och
med dödas. Allt detta bara för att visa för
omvärlden att de inte godtar valresultatet
och för att rättfärdiga ett olagligt handlande
med syftet att ”försvara Venezuela och den
venezolanska demokratin”. Detta är dock
inte något som rättfärdigas inom vårt
valsystem.

Samma massmedier ger den venezolanska
högern en röst genom att upprepa
oppositionens prognos om valfusk och
rättfärdigar till och med att oppositionen
inte godtar resultaten om man inte tillåter att
vissa personer och representanter för
internationella organisationer, som öppet
angriper och motarbetar den nuvarande
venezolanska regeringen, agerar som
valobservatörer.
Detta
är
uppenbar
manipulering. Till och med i de mest
grundläggande internationella reglerna
gällande valobservation är det ett
oeftergivligt villkor att valobservatörerna
måste uppfylla strikta krav på objektivitet,
neutralitet och politiskt opartiskhet.

Det venezolanska valsystemet är skyddat.
Det är automatiserat till hundra procent och
genomgår
så många
medborgerliga
gransknings- och verifieringsprocesser, där
både valrådets fackmän och de olika
politiska partierna deltar, att fusk eller fel
omöjligen kan förekomma.
Jimmy Carter, före detta president i USA,
som genom Carter Center har skaffat sig en
enorm erfarenhet genom att observera 92
val i olika länder världen över, har
tillkännagett offentligt att Venezuelas
valsystem är det bästa i världen.

Oppositionens mediala strategi är inte ny.
Den har upprepats varje gång de tror att de
kan förlora, år efter år och val efter val.
Segervisst
publicerar
de
tusentals
undersökningar inför valet samtidigt som de
skapar en falsk bild av ovisshet och
osäkerhet
gällande
systemets
och
plattformen valdomarens transparens. De
utmålar sig själva som offer för att förvirra
och få medlidande från den allmänna
internationella opinionen.
Den
här
mediacirkusen
slår
mot
venezolanerna då den alltid leder till
gatuvåld, instabilitet och folkligt uppror

Viktigt att understryka är också att
fenomenet ”Internationell Valobservation”
har i den venezolanska lagstiftningen ersatts
med
det
banbrytande
begreppet
”Internationell Valföljeslagning”. En liten
semantisk ändring som har stor betydelse
i praktiken.
”Valobservation” är i Venezuela reserverat
för de venezolanska medborgare och lagligt
sammansatta
nationella
valobservationsorganisationer som önskar
bevittna ett val.
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Internationell
valföljeslagning
gynnar
däremot
den
tekniska
aspekten,
valsamarbetet mellan länder och framförallt
respekten för vårt lands suveränitet. Det
betyder
att
de
internationella
valföljeslagarna inte är domare som
kommer till vårt land för att godkänna eller
underkänna det venezolanska folkets vilja
utan de är istället följeslagare i
valprocessens alla faser och bör i utövandet
av sitt uppdrag erkänna valrådet som enda
legitima myndighet med kompetens att
döma i valet.

Medverkan
av
internationella
valobservatörer har varit konstant i alla våra
valprocesser och finns med bland våra
valnormer.
Systemet med nationell och internationell
kontroll av valet i Venezuela tillåter att man
medverkar och följer den juridiska, politiska
och tekniska processen i alla dess faser och
inte bara är med på själva valdagen som i
många andra länder.
De nationella observatörerna och de
internationella följeslagarna deltar i
förberedelsefasen genom att vara med när
politiska organisationer håller primärval för
att välja ut sina kandidater till parlamentet. I
förberedelsefasen deltar de också i
granskandet
av
den
automatiserade
röstningen och av valredskapen.

Planen för internationell valföljeslagning
som valrådet godkänner inför varje val
bestämmer grunderna för något som är en
teknisk process och som bryter mot det som
kallas ”valturism”. Valturism är något som
utländska politiker tidigare ägnat sig åt då
de utnyttjat valet för att skapa tvivel och
uppsåtligen sabotera vår process i skydd av
rollen som valexperter och tekniker.

Vid själva valet följer de valkampanjernas
slutspurt och valet i sig. I den avslutande
fasen medverkar de vid kungörelsen av de
valda
kandidaterna
och
deltar
i
granskningarna som görs efter valet.

Följeslagningen är anpassad efter de
etablerade principerna i venezolansk
juridisk lagsamling och då särskilt efter
principerna för konstitutionell suveränitet,
legalitet, självstyre, territoriell integritet och
okränkbarhet, folkets självbestämmanderätt,
icke-intervention, opartiskhet, transparens
och respekt för valmyndigheternas normer.

Vem
utser
valföljeslagarna?

de

internationella

Vår lagstiftning ger oss extra säkerhet
genom att bara utse institutioner och
myndigheter från andra länder, utländska
organisationer
och
organ,
liksom
institutioner och personer i allmänhet som
ackrediterats av det nationella valrådet
genom en inbjudan från detta eller genom
ett partis begäran, till valföljeslagare om de
uppfyller de förutbestämda krav som ställts
och om ansökan gjorts inom den tidsram
som fastställts.
Hoten från den venezolanska oppositionen
om att inte lyda våra valstadgar och att
tillsätta
sina
egna
”internationella
observatörer” utan valrådets godkännande
är därför en förolämpning mot den

Hur
verkar
den
nationella
valobservationen och den internationella
valföljeslagningen i Venezuela?
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venezolanska lagliga ordningen
kommer inte att accepteras.

och
Den 17:e november påbörjades officiellt
UNASURs uppdrag som internationella
följeslagare vid valet den 6:e december.
Uppdraget sköts av 50 fackmän som
kommer att vara utspridda över hela landet
och leds av den före detta dominikanska
presidenten Leonel Fernández som tjänstgör
som särskild representant medan den före
detta ordföranden för Bolivias nationella
valdomstol, José Luis Exeni, ägnar sig åt
den tekniska koordineringen.

Vilka institutioner eller representanter är
utsedda till internationella valföljeslagare
i Venezuela?
Under perioden mellan 2006 och 2013
utvecklade det nationella valrådet tio planer
för internationell valföljeslagning. Det
betyder att sedan dess har ungefär 3 000
följeslagare från olika kontinenter och
yrkesområden varit på besök. Valrådet har
också organiserat tekniska uppdrag där de
haft följeslagare från internationella
organisationer och integrationsbejakande
organ såsom the Union of South American
Nations (UNASUR), the Southern Common
Market (Mercosur), the Latin American
Council of Electoral Experts (CEELA), the
Community of Latin American and
Caribbean States (CELAC), the Bolivarian
Alliance for the Peoples of Our America
(ALBA), the Parliament of Mercosur
(Parlasur), the Interamerican Union of
Electoral Organizations (UNIORE), Carter
Center och The United States’ National
Lawyers Guild.

Den 11:e november installerade sig också
the Latin American Council of Electoral
Experts (CEELA) för att ta sig an uppdraget
som internationella valföljeslagare i
Venezuela. De har varit med vid olika
valprocesser i Venezuela sedan 2004 och
deras förslag och rekommendationer som
valexperter har under dessa år lett till en
förbättring och perfektion av det
venezolanska valsystemet.

Andra deltagare i Venezuelas program för
internationell följeslagning är myndigheter
och fackmän från de länder som har skrivit
på den venezolanska valmyndighetens avtal
för samarbete och utbyte gällande
valteknisk utveckling. Dessa är bland annat
Ryssland, Indien, Filippinerna, Republiken
Mali och Republiken Sydkorea liksom de
organisationer som har för avsikt att skriva
på liknande avtal såsom medlemsländerna i
the Economic Community of West African
States (ECOWAS) och the African Union.
Uppdraget
som
internationell
valföljeslagning har i parlamentsvalet
2015
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hur man kan lösa de svårigheter som
eventuellt uppstår.

De största framstegen
Det
venezolanska
programmet
för
internationell valföljeslagning har gjort det
möjligt för likasinnade att delta och mötas
och då dessa har tidigare erfarenhet, som
organisatörer eller administratörer vid
valprocesser, känner de också till varje
etapps
betydelse,
komplexitet
och
svårigheter samt konsekvenserna av varje
etapp, av de beslut som fattas och av de
oförutsedda händelser som kan inträffa och

Internationell följeslagning i Venezuela har
hjälpt oss att förbättra och förnya våra
tillvägagångssätt och framförallt lärt oss om
styrkorna i varje lands röstsystem. Därför
har deltagandet av valmyndigheter från hela
världen varit fundamentalt för uppdraget
med en internationell följeslagning.
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