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Hvorfor observere valg?

• Vurdere en valgprosess opp mot 
internasjonale standarder og nasjonal valglov

• Avdekke valgfusk

• Bidra til å forebygge valgfusk ved 
tilstedeværelse

• Komme med konkrete anbefalinger til landets 
myndigheter



Declaration of Principles 
for International Election Observation FN 2005

• Observasjon av prosess, ikke resultat

• Omfatter hele valgprosessen, ikke bare valgdagen

• Dekker hele landet

• Systematisk, omfattende og nøyaktig innsamling og 
analyse av informasjon 

• Åpenhet om metode og konklusjoner

• Invitasjon er en forutsetning



NORDEM valgobservasjoner i 2019

• OSCE: Moldova, Ukraina (2), Kasakhstan, 
Albania, Hviterussland, Usbekistan

• EU: El Salvador, Nigeria, Senegal, Malawi, 
Tunisia, Mosambik, Kosovo, Sri Lanka 

• Totalt 15 valgobservasjoner, 80+ observatører



President- og parlamentsvalget i Ukraina, 
etter Maidan i 2014 og nå i 2019



Presidentvalg, Afghanistan 2014



FNs mennskerettighetserklæring 1948

Artikkel 21: 

1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, 
direkte eller gjennom fritt valgte
representanter.

3. Folkets vilje skal være grunnlaget for 
offentlig myndighet. Denne vilje skal komme
til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med 
allmenn og lik stemmerett og med hemmelig
avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.



Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 
1966

Artikkel 25:

Enhver borger skal, uten noen form for 
forskjellsbehandling og uten urimelige begrensninger, ha 
rett og anledning til:

a) Å ta del i varetakelsen av offentlige anliggender, direkte 
eller gjennom fritt valgte representanter.

b) stemme og bli valgt ved frie periodiske valg som skal 
bygge på alminnelig og lik stemmerett og hemmelig 
avstemning, som sikrer at velgernes vilje kommer fritt til 
uttrykk.



Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 2006 -Artikkel 29 

Deltakelse i det politiske og offentlige liv 

Partene skal garantere mennesker med nedsatt funksjonsevne politiske 
rettigheter og mulighet til å nyte disse på lik linje med andre, og skal forplikte 
seg til: 

• a) å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta fullt ut og på 
en effektiv måte i det politiske og offentlige liv på lik linje med andre, 
enten direkte eller gjennom fritt valgte representanter, herunder ved at 
mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett og mulighet til å avgi 
stemme og bli valgt, blant annet ved: 

• i) å sikre at framgangsmåter, lokaler, utstyr og materiell som benyttes i 
forbindelse med valg, er hensiktsmessige, tilgjengelige og lette å forstå og 
bruke, 

• ii) å verne om den rett mennesker med nedsatt funksjonsevne har til 
hemmelig stemmegivning uten trusler ved valg og folkeavstemning, og til 
å stille til valg, og på en effektiv måte ivareta offentlige verv og utføre alle 
offentlige oppgaver på alle nivåer i forvaltningen, og legge til rette for bruk 
av ny teknologi og tekniske hjelpemidler når det er hensiktsmessig, 



Standarder for demokratiske valg

Enhver borger skal, uten noen form for 
forskjellsbehandling og uten urimelige 
begrensninger, ha rett og anledning til:

• Periodiske valg

• Reelle valg

• Universell stemmerett

• Lik vekting av stemmer

• Hemmelig stemmegiving



Observasjon av valgkampanje -
Makedonia



Møte med politiske partier –
Kirgisistan



Korttidsobservatørens rolle

• Observere mange nok valglokaler for å sikre et 
representativt bilde av valgdagen

• Dekke hele landet

• Oppdage uregelmessigheter - brudd på valglov

• Jobbe i team av to internasjonale

• Rapporterer skriftlig



Presidentvalg i Usbekistan, 2016



Oppbevaring av valgurner og materiale 
– Makedonia 2017



Observasjon av stemmestyret



Usbekistan: Tilbud til barnefamilier



Utdeling av stemmesedler - Nigeria, 



Observasjon av stemmegivning –
Senegal



Observasjon av valglokale- Malawi 



Stenging av valglokale, Bangladesh 



Observasjon av opptelling av 
stemmene – Ukraina, presidentvalg 



Observasjon av protokollføring –
Senegal



Internasjonale delegasjoner til Norge



Stortingsvalget 2017

We have witnessed that there is a total trust 
in the electoral system and among the
political parties». 
-Valgkommisjonær fra Nigeria

«Knowledgable and professional election
workers».
-Valgkomisjonær fra Ukraina



• «Norway is like a polite well-educated child. 
When starting school, they may meet a 
different reality and there is a risk that others
will not play by the same rules.» 

- Valgobservatør fra Tyrkia



Forhåndstemming



Observasjoner fra valglokalene:





Åpenhet og tilgang til prosessen

• OSSEs Copenhagen Document, Article 8:

“The participating States consider that the presence 
of observers, both foreign and domestic, can 
enhance the electoral process for States in which 
elections are taking place. They therefore invite 
observers from any other OSCE participating States 
and any appropriate private institutions and 
organizations who may wish to do so to observe the 
course of their national election proceedings, to the 
extent permitted by law. “



Tilgang til å observere - Norge



Tilgang til å observere - Usbekistan



Venter på at opptellingen av 
stemmene skal begynne…



Venter på at opptellingen av 
stemmene skal begynne…



Lykke til!


