
Valdagen i Irak, Duhok, den 7 mars 2010 

Att ha fått delta som internationell observatör i det historiska valet i Irak har varit 
en unik upplevelse. Jag såg inte en enda incident på de valstationer där jag var, i 
Duhok. Med det menar jag, att jag varken såg våld eller väpnade incidenter. Det är 
ju sådant de flesta tror händer hela tiden i Irak. – och sådant som svenska medier 
ständigt rapporterar om. 

Det stora problemet har varit att röstlängderna saknade mängder av namn, vilket 
ledde till att många inte fick rösta. Röstlängderna hade gjorts på basis av 
matransonkorten i augusti-september 2009, och listorna hade många brister. Detta 
skapade naturligtvis frustration och förargelse hos människor som kom för att 
rösta, i enlighet med sina demokratiska mänskliga rättigheter, men fick vända hem 
utan att få avge sina röster. 

Eftersom vallokalerna öppnade redan kl 7 på morgonen, åkte jag och min 
observatörskollega, en kurd från Duhok som talar utomordentligt god engelska, 
redan kl 6 för att bevaka öppnandet av ett par valstationer. Vi åkte i hans bil. Det 
var helt lugnt i staden när morgonen grydde. På något ställe såg vi valaffischer för 
nära valcenter, vilket inte var tillåtet, men den mesta affischeringen hade rivits ner 
av valkommissionens representanter under natten i enlighet med deras uppdrag. 

De valstationer vi besökte under valdagen låg alla i skollokaler och kallades 
valcenter. En skola innehöll max åtta valstationer, och i vissa fall ytterligare ett par 
särskilda valstationer för IDPs, Internally Displaced People, d v s personer som flytt 
sina hem någonstans i Irak p.g.a. våld och förföljelse och nu bor tillfälligt på annan 
ort. Totalt uppgår antalet IDPs i Irak till över en miljon. Till varje station väntades 
ca 400 registrerade röstande under dagen; till varje valcenter ca 3500.  

Poliserna utanför valcentren hälsade glatt, likaså alla valförrättare vart vi än kom. 
Utanför hade det radats upp skolbänkar för att forma plats för köer av röstande in 
till vallokal; en fåra för män och en för kvinnor. På de flesta ställen 
kroppsvisiterades de röstande. För kvinnor hade man också ställt upp ett litet tält 
för ändamålet, män kroppsvisiterades vid ingången. Även jag fick visa upp 
innehållet i min handväska och blev kontrollerad att jag inte bar något otillbörligt, 
allt med glada hälsningsfraser.  

Valkommissionens personal, som ofta var lärare i staden, ställde i ordning sina 
valstationer, som vi observatörer betraktade med noggranna blickar. Utöver några 
NGOs, fanns överallt också representanter från några politiska partier närvarande. 
Några valstationer var inte klara på utsatt tid - allt flöt ändå bra – om än inte helt 
korrekt.  

Lokal media var också på plats i Duhok. Jag blev intervjuad av Zagros TV, 
Kurdistani Nue (tidning) och Duhok Radio. Jag ville närmast berätta hur glad jag 
var över att få delta som internationell observatör och som gäst i landet, och att 
jag hoppades kunna bidra till att valen i Irak genomförs fritt och demokratiskt. 
Organisationen Shams network, som jag representerade, sammanställer en rapport 
från ca 3.000 observatörer inom ett par dygn efter valet, så att uttala sig om en av 
ca 50.000 valstationers arbete vore missvisande. 

På eftermiddagen hann vi med en lunch med Shams´ regionskoordinator för 
guvernoratet Duhok. Samtidigt som vi anlände till lunchrestaurangen såg vi honom 
i en intervju på tv-rutan för Kurdistan TV. Han kommenterade organisationens 
arbete i det irakiska valet i allmänhet och den beklagliga situationen för Shams i 
Mosul i synnerhet, där Shams observatörer inte blev insläppta i vallokalerna.  

Efter valstationernas stängning kl 17 stannade vi och bevakade rösträkningen på 
var sin station. Under nästan tre timmar fick jag ett rejält övningspass i siffror på 
kurdiska! Valkommissionens representanter gjorde ett fint jobb med de närmare 



300 rösterna på den lilla stationen där jag var. Partirepresentanterna var också 
kvar, mest för att få höra sina respektive partiers valresultat.  

När allt var räknat och tabellerna skrivna, packades de värdefulla rösterna med 
rapporter i valboxar som nogsamt vidare till Bagdad. Vi följde transporten till 
regionkontoret på natten, innan vi ansåg vårt observatörsuppdrag för valdagen 
avslutat. 

I Duhok var valdeltagandet på några stationer så högt som 87 %, och så här dagen 
efter hör jag rykten om 60 %:igt valdeltagande för hela landet, vilket kan anses 
som högt.  

Dagen efter valet hör jag mina Shams kollegor berätta om större frustration över 
saknade namn på röstlängderna på flera orter, och andrahandsuppgifter om 
våldsincidenter i Baghdad. I Mosul blev Shams observatörer inte insläppta i 
vallokaler, har jag hört. Ja, vill man valfuska, så vill man inte ha för många ögon på 
sig förstås. 

Nästan allt som jag personligen har kunnat observera har gått rätt till. Detta var 
Duhok – kanske drömstaden för en valobservatör. På andra ställen har mina 
kollegor mött större utmaningar, men det viktigaste är att vi försökt bevittna och 
bidra till den demokratiska utvecklingen i Irak.  

Nu börjar den spännande väntan på valresultatet för hela landet, och dess 
konsekvenser för Irak, Mellanöstern och världspolitiken. Varje människa är en 
viktig kugge i processen, och jag är glad över att ha varit en av dem. 

Tiina Kantola 


