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Βουλευτικέσ εκλογέσ 2011 και αποςτολή παρατηρητών του ΟΑΕ ςτην Κφπρο 
 
τθσ Καλλιόπθσ Αγαπίου-Ιωςθφίδου* 
 
Η αποςτολι παρατθρθτϊν εκλογϊν 
Για πρϊτθ φορά, βρίςκεται ςτθν Κφπρο διεκνισ αποςτολι παρατθρθτϊν εκλογϊν. Η δθμόςια 
ανακοίνωςθ, ςε αυτό το προχωρθμζνο ςτάδιο τθσ προεκλογικισ περιόδου, τθσ άφιξθσ τθσ 
ενιαμελοφσ Αποςτολισ και επικεφαλισ το Σλοβζνο πρζςβυ Boris Frlec, του Οργανιςμοφ για τθν 
Αςφάλεια και τθ ςυνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (ΟΑΣΕ), και πιο ςυγκεκριμζνα του Γραφείου για τουσ 
δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα (ODHIR), προκάλεςε το ζντονο ενδιαφζρον 
των πολιτικϊν κομμάτων και των ΜΜΕ. Η Αποςτολι κα παραμείνει μζχρι ςτθν Κφπρο από τισ 9 
μζχρι τισ 26 Μαϊου 2011 και κα παρακολουκιςει τόςο τθν προεκλογικι, εκλογικι και μετεκλογικι 
διαδικαςία. 
 
Ποιόσ είναι όμωσ ο ρόλοσ μια διεκνοφσ αποςτολισ παρατθρθτϊν εκλογϊν ςε μια χϊρα ςτθν 
οποία, καμία πολιτικι δφναμθ δεν αμφιςβθτεί τθν ικανότθτα τθσ Υπθρεςίασ Εκλογϊν να 
διοργανϊςει με αποτελεςματικτο και ουδζτερο τρόπο τισ εκάςτοτε εκλογζσ. Αντίκετα, πιςτϊνεται 
με απόλυτθ εμπιςτοςφνθ από μζρουσ όχι μόνο όλων των πολιτικϊν δυνάμεων αλλά και των 
πολιτϊν. 
 
Οι εκλογζσ αποτελοφν ανκρϊπινα δικαιϊματα ςτθν πράξθ : ελευκερία ζκφραςθσ, τφπου, 
διακίνθςθσ, ςυνζρχεςκαι, ςυνεταιρίηεςκαι, μθ διάκριςθσ κλπ. Απτονται τθσ  ποιότθτασ τθσ 
δθμοκρατίασ και αφοροφν άμεςα και προςωπικά τον κακζνα μασ. Η Επιτροπι τθσ Βενετίασ  του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ζχει κάνει μια εξαιρετικι δουλειά για τισ εκλογζσ. Ο ΟΑΣΕ, θ EE, θ 
Κοινοπολιτεία, θ Ζνωςθ Αφρικανικϊν Κρατϊν, το Κζντρο Καρτερ αποτελοφν μερικοφσ από τουσ 
διεκνείσ φορείσ οι οποίοι αποςτζλλουν παρατθρθτζσ εκλογϊν. 
 
Οι αποςτολζσ παρατθρθτϊν αναπτφχκθκαν ςυςτθματικά τθ δεκαετία το 1980. Κατά τθ δεκατία του 
1990 θ προςοχι ςτράφθκε ςε χϊρεσ με αδφνατα δθμοκρατικά πολιτεφματα ι ςε δθμοκρατίεσ που 
βρίςκονταν ςε ζνα μεταβατικό ςτάδιο. Η αποςτολι διεκνϊν παρατθρθτϊν εκλογϊν ςε χϊρεσ με 
μακρά δθμοκρατικι παράδοςθ όπωσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γαλλία, τισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ κλπ. 
Αποτελεί μια πρόςφατθ εξζλιξθ. Η παρουςία τθσ αποςτολισ ΟΑΣΕ ςτθν Κφπρο εντάςςεται ςτθ 
λογικι βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ και μόνο κετικά αποτελζςματα μπορεί να ζχει. 
 
Ανταποκρινόμενοσ ο ΟΑΣΕ ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ θμερομθνίασ 7 
Φεβρουαρίου 2001, ζςτειλε Αποςτολι εκτίμθςθσ αναγκϊν, 2-4 Μαρτίου 2011, θ οποία είχε 
ςυναντιςεισ με όλουσ του εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των πολιτικϊν 
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κομμάτων. Στθν τελικι απόφαςθ για αποςτολι παρατθρθτϊν εκλογϊν επιμζτρθςαν: οι ανάγκεσ 
που εντόπιςε θ Αποςτολι και θ απουςία προγενζςτερθσ Αποςτολισ παρατθρθτϊν. 
 
Οι αδυναμίεσ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ Δεδομζνου ότι ο ρόλοσ τθσ Υπθρεςίασ εκλογϊν δεν 
τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ, ποιζσ είναι οι αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ που τϊρα κα βρεκοφν ςτο 
μικροςκόπιο τθσ Αποςτολισ παρατθρθτϊν εκλογϊν; Ενδεικτικά αναφζρονται τα ακόλουκα ςτθν 
ζκκεςθ:  
- Η χρθματοδότθςθ των πολιτικϊν κομμάτων και των προεκλογικϊν εκςτρατειϊν (π.χ. Σφμφωνα με 
το ςχετικό Νόμο που υιοκετικθκε μόλισ τον περαςμζνο Φεβράρθ, δεν απαιτείται πλιρθσ 
αποκάλυψθ των πθγϊν και των ποςϊν και των τφπων οικονομικισ ενίςχυςθσ των κομμάτων. 
Επίςθσ, θ απουςία εναλλακτικϊν τρόπων ψθφοφορίασ (θλεκτρονικισ ι με εξουςιοδότθςθ) και θ 
απουςία πρόνοιασ για παρατθρθτζσ εκτόσ των κομματικϊν αντιπροςϊπων ι εκπροςϊπων των 
υποψθφίων κ.α.) 
- Η μθ επαρκισ ρφκμιςθ τθσ προεκλογικι εκςτρατείασ (π.χ. δεν προβλζπεται θμερομθνία ζναρξθσ) 
- Ο τρόποσ κάλυψθσ τθσ προεκλογικισ εκςτρατείασ από τα ΜΜΕ (π.χ. Μθ απόλυτθ ικανοποίςθ 
οριςμζνων κομμάτων από τον τρόπο με τον οποίο το κρατικό κανάλι προτίκετο να καλφψει τισ 
εκλογζσ) 
- Η υποεκπροςϊπθςθ των γυναικϊν ςτθν εκτελεςτικι και νομοκετικι εξουςία. 
 
Τα κζματα αυτά δεν είναι καινοφργια οφτε για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία οφτε  για τα μζλθσ τθσ 
Αποςτολισ των παρατθρθτϊν. Είναι κζματα για τα οποία θ Δθμοκρατία ζχει κλθκεί να εξθγιςει τθ 
κζςθ τθσ ςε διεκνι fora  και τθσ ζχει επανειλθμμζνα υποδειχκεί θ αναγκαιότθτα λιψθσ  
διορκωτικϊν μζτρων. 
 
«Τρικυμία ςε ζνα ποτιρι νερό»; 
Μόνο ωσ «τρικυμία ςε ζνα ποτιρι νερό», μπορεί να χαρακτθριςκεί τθλεοπτικι ςυηιτθςθ ςε 
ιδιωτικό κανάλι ςτισ 10 Μαϊου 2011. Βουλευτζσ, από τα τζςςερα μεγαλφτερα κόμματα -ΔΗΣΥ, 
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ- εξζφραςαν άγνοια, απορία για τθν πρόςκλθςθ, τουσ ςτόχουσ τθσ αποςτολισ 
και ταυτόχρονα δυςαρζςκεια για μθ ενθμζρωςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τον περαςμζνο Μάρτθ θ 
Αποςτολι εκτίμθςθσ αναγκϊν είχει ςυναντιςεισ με όλα αναξαιρζτωσ τα πολιτικά κόμματα και θ  
ζκκεςθ τθσ είναι προςβάςιμθ ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα του διεκνοφσ οργανιςμοφ: 
http://www.osce.org/odihr/elections/77403  και http://www.osce.org/odihr/76197. 
 
Η προκαταρκτικι διλωςθ και θ τελικι ζκκεςθ τθσ Αποςτολισ παρατθρθτϊν εκλογϊν μόνο κετικά 
αποτελζςματα μποροφν να ζχουν για ςκοποφσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ ςτθ 
χϊρα μασ. 
 
* Η Δρ Καλλιόπθ Αγαπίου-Ιωςθφίδου είναι Επ. Κακθγιτρια Jean Monnet ςτθν Πολιτικι Επιςτιμθ,  
Πανεπιςτιμιο Κφπρου και Αντιπρόεδροσ του Ευρωπαϊκοφ Διαπανεπιςτθμιακοφ Κζντρου για τα 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τον Εκδθμοκρατιςμό (EIUC) τθσ Βενετίασ. 
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