Positie Paper HIRDA
Somalische verkiezingen 2016 – betrokkenheid vanuit de diaspora
De regering in Somalië is bezig met het plannen van de verkiezingen in 2016. De hoop was gericht op
een ‘one man one vote’ systeem. Echter, het is gebleken dat Somalië daar nog niet klaar voor is. De
jarenlange oorlog en de instabiele politieke verhoudingen hebben de gehele structuur van het land
afgebroken. Een bevolkingsregister of een recente volkstelling ontbreekt volledig en de huidige
regering heeft geen tijd gehad om deze te organiseren en stemgerechtigden te registeren.
Om het democratisch proces voort te kunnen zetten zijn verkiezingen echter essentieel. Onlangs is
er een bijeenkomst geweest waarin internationaal afspraken zijn gemaakt en mandaat is gegeven
voor de geplande verkiezingen in 2016. Een belangrijke uitkomst hiervan was dat alle relevante
actoren betrokken moeten worden bij dit verkiezingsproces. De Diaspora is expliciet geïdentificeerd
als een belangrijke stakeholder in dit proces.
De Somalische gemeenschap in de diaspora is een hoogopgeleide groep die hun kennis, tijd en geld
al hebben ingezet voor de ontwikkeling van Somalië, en dit willen blijven doen. Hun visie op de
verkiezingen, die als objectiever kan worden beschouwd, kunnen een waardevolle bijdrage zijn aan
het verkiezingsproces.
Momenteel is nog niet besloten hoe de verkiezingen zullen plaatsvinden. Er zijn vier opties
geformuleerd waarbij er onderling verschil is in zowel haalbaarheid als reikwijdte. HIRDA denkt dat
het essentieel is om de Somaliërs in de diaspora te betrekken bij de verkiezingen. De rol van de
diaspora in dit proces kan breed zijn. Ze zouden kunnen meedenken over de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid van elk van de vier opties en hun inbreng kunnen leveren in de meest geschikte
optie. Een andere rol zou kunnen zijn het leveren van input over de verloop van het proces, de
planning en het betrekken van andere relevante actoren. Het vergroten van het draagvlak onder de
gehele bevolking voor dit democratisch proces is tevens een taak waarbij de diaspora essentieel is.
Daarbij kan de diaspora via media, fundraising, lobby en campagnes het proces kunnen
ondersteunen.
HIRDA zou graag in overleg treden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken om samen tot een
plan van aanpak te komen om de Somalische Diaspora in Nederland te betrekken bij dit belangrijke
proces in Somalië.
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