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Den oberoende valövervakningsorganisationen 
GOLOS, som Silc haft utbytesaktiviteter med, har varit 
veckans stora samtalsämne. I fredags åtalades organisa-
tionen i en snabbrättegång på grunderna att man för nära 
inpå valet spridit negativ och ensidig information som 
kan påverka vad medborgarna röstar på. Verkligheten 
är att väljare själva rapporterat in oegentligheter röran-
de Enade Ryssland till en överträdelsekarta som GOLOS 
löpande uppdaterar online. Lagom till valdagens morgon 
stängdes kartan ner, liksom GOLOS hemsida och sidor-
na för flera oppositionella och fria medier. 

Silc var på plats i Moskva med en grupp svenska jour-
nalister och vi hade möjlighet att träffa både journalis-
ter, politiker och valövervakare. Det blev en hektisk helg 
med flera extrainsatta presskonferenser som vittnade 
om ett omfattande valfusk. Vanliga incidenter har varit 
att använda sig av avlidna personers uppgifter, valurnor 
fulla av redan ifyllda valsedlar och vägran att släppa in 
observatörer i vallokalerna. 

De hårda tagen mot människorättsorganisationer 
visar på den desperation som regimen upplever med 
sjunkande stöd och flera tillfällen med offentligt utbu-
ande av Putin. Men trots fusk indikerar resultatet – där 
Enade Ryssland i skrivande stund hamnar kring 50 pro-
cent – ett mycket dåligt val av Putins parti som vid det 

senaste valet nådde 63 procent. Experter uppger att utan 
fusk skulle partiet inte ha mer än maximalt 35 procent 
stöd. Detta signalerar en tydlig förändring som inte kan 
ignoreras. 

text & foto: Alexandra Åhlén 
Rysslandshandläggare på Silc

Galkina blev gripna då de vid tvåtiden ville komma in i 
den territoriella valkommissionens lokaler – stället där 
protokollen från lokala vallokaler räknas samman och 
där siffrorna kan friseras. 

I måndags kom valresultaten. I det nationella valet 
gick Enade Ryssland tillbaka kraftigt – trots att valfusket 
och propagandan varit starkare än någonsin, från 69 till 
50 procent. I Sankt Petersburg gick det ännu sämre för 
Enade Ryssland: 19 platser av 50. 

Jabloko fick 3,4 procent i det federala valet men hela 
12 procent i San Petersburg – vilket innebär 7 mandat. 
Maksim Reznik såg omtumlad ut när vi träffade honom 
i partilokalen vid halvfyratiden på morgonen. Han hade 
precis släppts av polisen och förstått han har nog också 
fått en plats i den lagstiftande församlingen. Jablokos 
taktik har alltid varit att försöka ta vara den gnutta de-
mokrati som finns, och på så sätt försöka visa vad man 
går för. Liksom de frisinnade i början av 1900-talet har 
de på sina listor valt att ta med personer från partier och 
organisationer som korrupta myndigheter har stoppat 
helt från att delta i valen.

På måndagskvällen demonstrerade tusentals männis-
kor för fria och rättvisa val. Informationen om valfusk, de 
officiella siffrorna som visar onaturliga skillnader olika 
valkretsar emellan och youtubefilmerna på valförättare 
som fyller i valsedlar och partirepresentanter som hand-
lar med röstkort, har gjort människor förbannade. Det är 
svårt att på morgonen den 6 december avsluta en artikel 
om valen. Företrädare för partiet Rättvisa Ryssland upp-

manar till bojkott av valresultaten, dvs att man inte ska 
inta de mandat man trots allt fått. Från Moskva rappor-
teras att två kända bloggare: Alexej Navalnyj, som lanse-
rade det populära öknamnet på Enade Ryssland, och Ilja 
Jasjin, fd ordförande för Jablokos ungdomsförbund och 
nu en av ledarna för organisationen Solidarnost  – inte 
hörts av sedan de greps vid gårdagens demonstrationer. 
Till skillnad från de andra gripna har de inte förts till 
häktningsförhandlingar idag på morgonen. 

Vad som är sant, vem som har rätt, vad som skall hända 
nu är svårt att säga. Klart är i alla fall att Enade Ryssland 
är försvagat. Klart är att bilden av Enade Ryssland som 
enda partiet inte funkar, att ryssarna inte vill ha ett en-
partisystem. Tog partiet självt ett steg tillbaka, som vissa 
hävdar, för att det insåg sitt eget bästa och ville undvika 
en proteststorm? Det handlar om en försvagning i vilket 
fall som helst.

Klart är också att president Dmitrij Medvedev ljög 
när han sa på tv den 5 december att valen var fria, öppna 
och rättvisa, att han vet att han ljuger och att de allra 
flesta vet att han vet att han ljuger. I Tjetjenien fick Enade 
Ryssland 99,5 procent  och valdeltagandet var 98 pro-
cent. Det finns ingen som går på det.

Klart är också att Jabloko i Sankt Petersburg har en 
stor utmaning framför sig att använda det politiska man-
datet på ett klokt sätt. 
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Det smutsigaste valet på länge

Boris Nemtsov, känd oppositionspolitiker, proteströstar i en vallokal i 
Moskva under stort medieuppbåd.


