
Valdeltagandet i valet var stort, cirka 60 procent. Flam-
man besökte flera vallokaler över hela huvudstaden från 
7 på morgonen tills vallokalerna stängde. Vi deltog i 
rösträkningen i presidentvalet i den stora stadsdelen Hato 
Enmedio. Där återfanns 22.000 personer i vallängderna.

På högstadieskolan Hector Pineda Huarte röstade 5000 
personer och Flamman kunde på plats konstatera att det 
nya vänsterpartiet Libre (Frihet och Återgrundare) vann 
övertygande i nästan alla vallokaler. Det som vi också 
kunde konstatera var att regeringspartiets officielle kandi-
dat, Juan Orlando Hernandez (JOH), gjorde ett uselt val 
och kom på 4:e plats i nästan alla vallokaler.

Förlust blev seger
I vallokalen 8909 läste valförrättaren och sekreteraren 
Luis Mauricio Ali upp slutprotokollet för Flamman som 
undertecknades av de närvarande ledamöterna från fem 
av de nio partierna:

– Totalt röstade i denna vallokal 254 av totalt 388 röstbe-

rättigade personer. Rösterna fördelades enligt följande:

• Xiomara Castro, Libre, 95 röster, 37,4%.
• Mauricio Villeda (Liberala partiet) 63 röster.
• Salvador Nazrala (Antikorruptionspartiet PAC) 57 röster.
• Juan Orlando Hernandez (Nationalistpartiet) 35 röster.
• Andres Pavon (UD/Faper) 2 röster.
• Annullerade 2 röster.

Dagen efter konstaterade journalisten David Romero, 
chef för den oppositionella TV- och radiokanalen Globo 
att “just i Hato Enmedio krossade Xiomara och Libre allt 
motstånd. Men Juan Orlando Hernandez registreras i 
TSE:s valresultat som segrare. Helt obegripligt!” dundrade 
Romero.

– Du kan vinna valet men förlorar det i räkningen av 
valsedlarna. Det är det klassiska som väl beskriver ett val i 
Honduras, säger Carlos Rosales, en av Libres medlemmar 
till Flamman och skakar på huvudet.

Anklagelser om valfusk i Honduras
Dick Emanuelsson rapporterar direkt från Tegucigalpa

FLAMMAN / TEGUCIGALPA / 2013-11-25 / Två presidentkandidater utropade 
sig till segrare i presidentvalet i Honduras i ett val kantat av anklagelser och 
rapporter om valfusk. Vänsterpartiet Libre uppmanar sina tiotusentals an-
hängare att försvara vad partiet anser vara en valseger. 

Militären var närvarande överallt och präglade valet i Honduras som var kantat av anklagelser om valfusk.



USA-ambassadörens roll
Libre och presidentkandidaten Xiomara Castro hade 
redan vid 8-tiden på söndagskvällen deklarerat sig som 
segrare efter att ha fått in tendensen från valurnorna som 
gav henne 4-6 procents försprång i hela landet. Jublet 
visste inga gränser. Men omedelbart skyndade USA:s 
ambassadör Lisa Kubisky ut och inför pressen förklarade 
hon sitt stöd till Valtribunalen “som vi har finansierat och 
enligt våra egna observatörer stämmer TSE:s siffror”, sa 
Kubisky inför häpna reportrar och internationella ob-
servatörer, trots att TSE:s ordförande två timmar senare, 
vid midnatt, förklarade att det fortfarande inte fanns en 
pålitlig tendens.

– Vi är helt övertygade om 
att resultatet som vi fick igår 
(söndag) är helt riktiga, sa 
Rixi Moncada, före detta 
energiminister i den störtade 
president Zelayas regering, i 
en kommentar till Flamman 
i måndags. Våra vallokalsun-
dersökningar visar att Xio-
mara Castro vinner med 2-6 
procent.

Valtribunalen ger, efter att 61 procent av rösterna räk-
nats på tisdagsmorgonen, Juan Orlando Hernandez 34 
%, Xiomara Castro 29 %, liberalen Villeda cirka 20 % 
och TV-kommentatorn Salvador Nazrala från Antikor-
ruptionspartiet (PAC) 15 %. Både Libre och PAC avvisar 
Valtribunalens resultat och erkänner inte en ny regering 
under ledning av Juan Orlando Hernandez.

Terrorn mot Libre
I våldets Honduras har Libre begravt 39 ledande medlem-
mar sedan maj 2012 då partiet lanserades officiellt. Tret-
tiosex timmar innan valet inleddes mördades två ledande 
medlemmar och valförrättare för Libre i staden Cantar-
rana. Vid 22-tiden på fredagskvällen anlände tre militär-
patruller med ett 50-tal militärer till stadsdelen Kennedy 
i Tegucigalpa där de med våld försökte slå in dörren till 
Libres partihus. Men efter att ett 100-tal partimedlemmar 
och grannar anlände avlägsnade sig de tre patrullerna.

Internationella Federationen 
för Mänskliga Rättigheter 
med säte i Paris, var på plats 
och leddes av den spanske 
domaren Baltazar Garzon 
som till Flamman sa:

– Det är svårt i ett land där 
straffriheten och brotten  
mot de mänskliga rättighe-
terna är uppenbar och där 
svaren från myndigheterna 
inte är vad vi skulle önska 
när vi talar om en valprocess. 

FIDH lämnade på måndagen sin 3-sidiga rapport om 
valet där de konstaterar att “många medborgare berövades 
sina politiska rättigheter, inklusive rätten att rösta efter att 
de förklarats rapporterade döda”. Trots att många av de 
drabbade personerna har visat upp sig levande inför TSE 
”fick de inte tillbaka sina medborgerliga rättigheter”.

MR-organisationen offentliggjorde också en lista över ett 
20-tal mordhotade personer från Libre men också jour-
nalister som David Romero från Globo och Felix Molina, 
människorätts- och indianledare och den honduranska 
folkrörelsen som FIDH kräver ska skyddas av staten.

Text och foto: Dick Emanuelsson

Aktivister för partiet LIBRE är beredda att försvara sin valseger.


