
Erklæring fra den internationale delegation til det syriske 
præsidentvalg i 2021

Denne uafhængige delegation blev samlet for at overvære præsidentvalget i 
Syrien den 26. maj 2021 og for at undersøge de faktiske forhold i Syrien i den 
nuværende periode. Aktivister og journalister fra Palæstina, Syrien, Sydafrika, 
Frankrig, Canada og USA deltog i denne delegation efter invitation fra Syria 
Solidarity Movement og Arab Americans for Syria. Denne fælles erklæring 
opsummerer vores konklusioner om valget og dets betydning for syrerne.

På valgdagen rejste vores delegation til kvarterer, som havde været uden for 
regeringens kontrol, da det sidste præsidentvalg fandt sted i 2014. Især 
besøgte vi valgsteder i byerne Arbeen og Douma i den hårdt ramte østlige 
Ghouta-region sydøst for Damaskus, hvor indbyggerne vender tilbage og 
begynder at genopbygge deres hjem, nogle efter i årevis at have søgt tilflugt 
andre steder. Vi så syrere afgive hemmelige stemmer på valgsteder, hvor der 
var observatører fra oppositionspartier til stede sammen med valgtilforordnede
i overensstemmelse med Den Syriske Arabiske Republiks forfatning. Vi så intet,
der tydede på uretfærdighed eller tvang i forbindelse med stemmeafgivelsen.

Vi gennemførte også omfattende interviews med medlemmer af den syriske 
offentlighed. Vi blev ikke på nogen måde forhindret i at gennemføre disse 
interviews og kunne frit gøre det uden om regeringsembedsmænd.

Vi fandt i altovervejende grad, at den syriske befolkning tillægger dette valg en
enorm betydning. Under og efter valget observerede vi en enorm entusiasme. 
Den virkede ægte og udbredt. For mange syrere repræsenterer valget den 
snarlige afslutning på krigen, nederlaget for udenlandske komplotter og håb for
fremtiden. For unge mennesker er det indbegrebet af den første periode med 
relativ stabilitet, som de har oplevet i deres erindring. Mange gav udtryk for, at
de ikke blot stemte på deres foretrukne kandidat, men på et suverænt, forenet
Syrien uden imperialistisk indblanding. For dem var præsidentvalget en 
folkeafstemning om det syriske folks ret til at bestemme over sin egen fremtid.

Det er den enstemmige konklusion fra de undertegnede repræsentanter for 
den internationale delegation til det syriske præsidentvalg i 2021, at genvalget 
af præsident Bashar al-Assad fra Det Arabiske Socialistiske Baath-parti og Den 
Nationale Progressive Front er det syriske folks legitime, demokratiske udtryk.
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