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Valg i Kirgisistan:
Søndags resultater annulleret efter
masseprotester
19 timer siden

Dele af parlamentsbygningen i Bisjkek blev sat i brand

Valgmyndighederne i Kirgisistan har annulleret resultaterne af parlamentsvalget efter voldelige
protester.
Demonstranter brød ind i parlamentet natten over og kolliderede med politiet og krævede en ny
afstemning.
Hundredvis blev såret, og en person er død, sagde sundhedsministeriet.
Valgkommissionens træk kom kort efter, at præsident Sooronbai Jeenbekov beskyldte "politiske
kræfter" for at forsøge at ulovligt gribe magten.
Protester brød ud, efter at kun fire politiske partier ud af 16 passerede tærsklen for adgang til
parlamentet ved søndagens valg. Tre af de fire har tætte bånd til præsident Jeenbekov.

Ud over parlamentet stormede demonstranterne andre regeringsbygninger og befriede et antal
højt profilerede fanger.
•
•
•

De fremmede rækker ud til ensomme teenagere
Kirgisisk debat omdøber kapital
Lær mere om Kirgisistan

I en video tidligere på tirsdag beskyldte præsident Jeenbekov "visse politiske kræfter" for at bruge
valgresultaterne som en grund til at "krænke den offentlige orden". "De adlød ikke
lovhåndhævende myndigheder, slog medicinske arbejdere og beskadigede bygninger".
Han sagde, at han "hidtil ... havde truffet alle mulige foranstaltninger for at forhindre en eskalering
af situationen" og opfordrede oppositionspartier til at "berolige deres tilhængere og tage dem væk
fra områder med massesamling".
Han sagde også, at han foreslog en grundig efterforskning af eventuelle valgovertrædelser. Kort tid
senere sagde den centrale valgkommission, at den havde "ugyldiggjort valgresultaterne".
BBC Almaz Tchoroev i Bisjkek sagde, at valget nu vil blive genoptaget, men det er endnu ikke klart,
hvornår eller hvordan det vil ske.
Præsidenten forbliver ved magten og har indflydelse, men det er uklart, hvor stor indflydelse han
stadig har, bemærker vores korrespondent.

Hvordan udfoldede volden sig?
Omkring 5.000 mennesker samledes på hovedstaden Bisjkeks Ala-Too-plads i mandags for at
demonstrere imod valgresultatet.
Protesten var stort set fredelig indtil aftenen, da en mindre gruppe splittede ud og forsøgte at
bryde gennem portene ind i parlamentsbygningen.

Tusinder af demonstranter er gået ud på gaderne i hovedstaden Bisjkek
Men demonstranter oversvømmede senere tilbage til det centrale torv, inden de stormede
parlamentsbygningen, kendt som Det Hvide Hus.
Videofilm, der blev delt på sociale medier, viste, at oppositionsdemonstranter fik adgang til
komplekset, nogle ved at klatre op i hegn og andre ved at skubbe hovedporte op. Senere kunne
man se røg bølge ud af bygningen.
Demonstranter frigav også tilbageholdte oppositionspolitikere herunder Kirgisistans tidligere
præsident Almazbek Atambayev, der tjente en 11-års dom for korruption.
Sundhedsministeriet sagde, at næsten 700 mennesker var såret, med ni mennesker i intensiv
pleje, og en 19-årig mand blev dræbt.

Hvad ved vi om valget?
Ud af 16 partier, der konkurrerer om de 120 pladser i det øverste råd, krydsede kun fire partier 7%
- barrieren til valg.
De to partier, der hver fik en fjerdedel af stemmerne, Birimdik og Mekenim Kirgisistan, har begge
tætte bånd til præsident Jeenbekov, der blev valgt i 2017.

To partier med tæt tilknytning til præsident Sooronbai Jeenbekov tog hver 25% af stemmerne

Ingen af de etablerede oppositionspartier sikrede sig plads i parlamentet, og mandag erklærede
alle 12 oppositionsgrupper i fællesskab, at de ikke ville anerkende resultatet af afstemningen.
De anklagede partier tæt på præsidenten for stemmekøb og trusler fra vælgere - hævder, at
internationale skærme sagde, at de var "troværdige" og en grund til "alvorlig bekymring".
Nogle observatører hævdede, at nogle borgere med markerede masker, blev udleveret udfyldte
stemmesedler, i løbet af de første timers afstemning.

Kirgisistan – fem hurtige fakta
•
•
•
•
•

Den næstmindste af fem centralasiatiske stater, der grænser op til Kasakhstan, Usbekistan,
Tadsjikistan og Kina
Var kendt som Kirgisisk sovjetiske socialistiske republik, mens den var en del af Sovjetunionen
Erhvervet sit nuværende navn – officielt den Kirgisiske Republik – efter at have erklæret
uafhængighed i 1991
Tidligere oprør fejede præsident Askar Akayev fra magten i 2005, og skubbede
præsident Kurmanbek Bakiyev ud i 2010
Har ry for at afholde semi-frie og retfærdige valg i forhold til sine naboer

