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Kasakhstan:  

Når valget er over begynner 

politikken 
Intet reelt opposisjonsparti var tillatt å stille til valg. 

Av: Almaz Kumenov,    11. januar 2021   Kilde: Eurasia.net 

Valgkamp uten motstandere: Nursultan Nazabayev (avgått som president 19. mars 2019), besøker Nur-Otan in Nur-Sultan. 

 

Kasakhstan gjennomfører valg av gammel vane, og valget siste weekend for å finne nye 

parlamentsmedlemmer var ingen unntagelse. Men det kan være å skyte forbi mål, fordi valg 

er bare ett steg på veien i en pågående, politisk overgang.  

 

Et foreløpig resultat offentliggjort den 11. januar viser at det regjerende Nur Otan-partiet 

fikk 71 % av stemmene. Ytterligere to regjeringsvennlige partier fikk også plass i Mazhilis 

(parlamentets laveste kammer), nemlig Ak Zhol-partiet med 11 % andel og det såkalte 

erstatningspartiet Folkets Parti med 9 %.  To andre partier; Adal (ærlighet), og Auyl 

(landsby), klarte ikke å komme over sperregrensen på 7 %.   

 

Alt dette leder hen til at Mazhilis blir nesten identisk i sin sammensetning i forhold til den 

forsamling den er ment å erstatte. Og naturligvis, tidligere president Nursultan Nazarbayev, 

som også er formann i partiet Nur Otan, som fortsatt er den reelle makt i landet, dvelte ved 

temaet kontinuering og monopolisering av makten, i en tale han holdt den 10. januar, etter 

hvert som valgdagsmålingene begynte å komme inn.    

 

"Kasakhstanere forbinder den fremtidige utvikling av landet med vårt parti" sa Nazarbayev, 

og la til at spesielt under en pandemi; "bare et samlet samfunn, forent under en enkel, politisk 

kraft, kan ha suksess". Intet reelt opposisjonsparti kunne stille til valg, så derfor var valget 

en elendig målestokk i forhold til å måle hans vidt favnende påstand. Og det er ikke vanskelig 

nå om dagen å finne representanter for folket som er villige til å lufte sin amperhet i forhold 

til den økonomiske og sosiale tungsinn som landet har befunnet seg i mange tiår nå.  

 

https://eurasianet.org/people/almaz-kumenov
https://eurasianet.org/kazakhstan-with-elections-chore-out-of-the-way-it-is-time-for-politics
https://en.wikipedia.org/wiki/Nur_Otan
https://en.wikipedia.org/wiki/Mazhilis
https://akzhol.kz/ru/
https://qhp.kz/
https://adalpartiyasy.kz/
http://auyl.kz/
https://da.wikipedia.org/wiki/Nursultan_Naserbajev
https://elbasy.kz/ru/news/2021-01/nursultan-nazarbaev-posetil-respublikanskiy-predvybornyy-shtab-partii-nur-otan
https://eurasianet.org/kazakhstan-sleepwalks-toward-choice-free-parliamentary-election
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"Hvorfor skulle jeg stemme på Nur Otan? For en elendig pensjon? Jeg tror ikke de har mange 

støtter" sier pensjonist Bolat Iskanderov som bor i Almata og blir rasende bare ved tanken om 

valget. "Folket har ønske forandring i lang, lang tid nå". Myndighetene i landet er fullstendig 

klar over de frustrasjoner som stikker meget dypt i folket.  

 

Partiapparatet til Nur Otan forsøkte å skape liv omkring sitt partis nedslitte budskap i forkant 

av valget, ved å ha deler av sine kandidater valgt ut gjennom det de kalte primærvalg.  

Nursultan Nazarbayev, 80-åringen som har stått ved roret av Nur Otan-partiet helt siden det 

ble dannet i 1999, snakket uten tilsynelatende og være klar over ironien i det, om hvordan den 

pågående valgprosess var en mulighet for å "omstarte" det regjerende parti. Artister, 

sportsutøvere, forretningsfolk og trendsettere på sosiale media ble engasjert til å gi de såkalte 

primærvalg et noe glamorøst preg. Det var også spredte forsøk på delvis å skape et inntrykk 

av at man var med på de nye sosiale og demografiske tendenser. Nur Otan har, som eksempel, 

stolt utbasunert at nesten en tredel av de som står på partiets medlemsliste var kvinner og at 

den gjennomsnittlige alder på kandidatene var gått ned med fire år til 48, sammenlignet med 

valget i 2016.    

 

Til sist viste det seg at Nor Otans resultat i valget sammenlignet med forrige valg, var svakere 

enn sist. Da var resultatet på 82 % av avgitte stemmer. Igjen å oppnå det resultatet ville være 

særlig vanskelig for velgermassen å akseptere, sett i lyset av den økonomiske tilbakegang 

med medfølgende nedgang i levestandard, delvis grunnet pandemien. Uavhengige eksperter 

tror at også de 71 % er å strekke troverdigheten av resultatet. "Partiet burde alltid oppnå mer 

enn 70 %. Det er nemlig den psykologiske terskel som partiet mener man ikke må synke, og 

som man derfor alltid vil sette sammen som det endelige resultat" sier politisk analytiker 

Kazbek Beisebayev til Eurasianet. 

 

"En finger var konstant på vekten", sier valgovervåkningsavdelingen i Organisasjonen for 

Sikkerhet og samarbeid i Europa - OSCE, i en rapport etter valgets avslutning." Til tross 

for noe økning i spillerommet for mangfold i meningsoppfatninger via nettet, en undertrykt 

kampanjemulighet begrenset velgernes anledning til å gjennomføre et velinformert valg" sier 

rapporten. "Tiltak i oppløpet mot valget, forhindret en del observatører fra å få en effektiv 

oversikt over valgets "landskap". Selv om selve den praktiske valgorganiseringen og 

gjennomføringen var effektivt organisert, så manglet det mye på full transparens i forhold til 

prosedyrer på selve valgdagen".      

 

Uansett så er resultatet at Mazhilis igjen er dominert av partiet Nur Otan, med en miks av 

gamle og nye representanter. Den første kategori består av Nazarbayevs ultraloyalister, som 

for eksempel hans datter Dariga Nazarbayev. Hun var fortaler i det øverste kammer i 

Mazhilis men ble overraskende sparket fra posisjoneni mai måned, noe som også ble 

skjebnen for Nur Otans første viseformann Bauyrzhan Baibek, Mazhilis fortaler Nurlan 

Nigmatulin, presidentens administrasjonssjef Yerlan Koshanov og formannen for Samruk-

Kazyna nasjonale investeringsfond Akhmetzhan Yesimov.  Det er en del som forutser at nå 

som parlamentsvalget er over, så vil det bli "ordnet" ytterligere med den konstitusjonelle 

orden.  

 

Den prosessen startet tilsynelatende allerede våren 2017, da daværende president Nazarbayev 

gjennomførte hurtige reformer med det mål å balansere makten mellom den utøvende makt og 

parlamentet. Han hyllet reformene som historiske, noe eksperter ikke var helt enig i. "Makten 

presidenten på det tidspunkt var villig til å overføre til eller dele mellom parlament og 

regjering har i stor grad ingen betydning (noe av det var rent kosmetisk av natur), konkluderer 

vitenskapsmannen Zhenis Kembayev i en rapport, skrevet senere samme år. "Presidenten 

https://no.wikipedia.org/wiki/Almaty
https://eurasianet.org/kazakhstan-is-ruling-party-primaries-season-all-theater
https://no.wikipedia.org/wiki/Nursultan_Nazarbajev
https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjonen_for_sikkerhet_og_samarbeid_i_Europa
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forblir en absolutt dominerende figur i statsapparatet og oversentralisering av politisk makt 

fortsetter å være et overordnet element i Kasakhstans politiske system".      

 

I etterpåklokskapens klare lys kan man nok anta at Nazarbayevs mål med å gjennomføre 

reformen var å sikre at ingen president etter ham, kunne bli så maktfull. Men med den utviste 

forsiktighet Nazarbayev i sin reformiver i 2017, så betyr det at betydelig mere arbeid må 

legges ned hvis Mazhilis skal bli et potent maktorgan for hans medsammensvorne, i stedet for 

det klisjeaktige, stempelkammer det er i dag.     

 

Politikkanalytiker Beisebayev har fanget signaler om at endringer snart er på gang. "Dette får 

vekt etter en uttalelse i november av lederen for partiet Ak Zhol som heter Azat Peruashev, og 

som sa at når parlamentet igjen var samlet, så ville man introdusere lover som styrker 

parlamentets rolle i landets politikk" sier Beisebayev. Den politiske vitenskapsmann og 

tidvise opposisjonspolitiker Petr Svoik, er ikke fullt så kategorisk.   

 

Kasakhstans ressursbaserte økonomi ser ut til å ha mistet pusten, og prioriteringen ser nå ut til 

å gå på å skape stabilitet og ikke transformere systemer. Det betyr at Nazarbayevs etterfølger, 

president Kassym-Jomart Tokayev, vil holde på sin autoritet inntil videre. Peter Svoik sier 

til Eurasianet at; "Tokayev er ikke bare en symbolsk figur, han er en virkelig president. Men 

han forsøker å skape balanse og kontinuitet og venter på at overføringen av makt ender 

naturlig".      

  

Almaz Kumenov er journalist med base i Almaty. 

 

https://brill.com/view/journals/rela/42/4/article-p294_294.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/rela/42/4/article-p294_294.xml?language=en
https://no.wikipedia.org/wiki/Qasym-Jomart_Toqaev
https://www.linkedin.com/in/almaz-kumenov-700b57b/?originalSubdomain=kz
Almaty

