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A nemzetközi választási megfigyelés legfőbb célja a választásokba és demokráciába vetett
hit megerősítése fejlődő országok társadalmaiban. A demokrácia előmozdítása kiemelt
fontosságú ügy az Európai Unióban és a demokratikus átállást támogatja. A választási
megfigyelésnek számos aspektusa van: választási megfigyelő missziók, nagyobb összegű
pénzügyi támogatás, és választást támogató projektek. Az EU által kezdeményezett
választási megfigyelő missziók a jó kormányzást és az emberi jogok fejlődését segíti elő,
anélkül, hogy beleavatkozna az ország belügyeibe és a választásokba. Az EU hosszú távú
céljai között szerepel a függetlenség megerősítése és a felelős kormányzásba vetett hit
kialakítása a célországban. A demokratikus reformhoz elengedhetetlen a jogállamiság
kereteinek és a választásoknak mélyreható megfigyelése.
2016-ban Meszerics Tamást érte a megtiszteltetés, hogy az EU ghánai választási
megfigyelő missziójának vezetőjeként részt vehessen a ghánai elnöki és parlamenti
választások megfigyelésében. Az EU Missziója a ghánai hatóságok meghívására érkezik az
országba, hogy a választások összes aspektusát figyelemmel kísérjék. A folyamat során a
Misszió megfigyelését a jogi keretrendszerre, a választási adminisztráció teljesítményére,
a szavazók regisztrálására, az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartására, és a
választást követő tevékenységekre összpontosította. Tamás az egész folyamatot
figyelemmel kísérte, beleértve a december 7-én történő választásokat. Az EU Missziója
során 32 rövidtávú és 24 hosszú távú megfigyelő vett részt a munkában. A választásokat
megelőzően az elnöki jelöltek egy békeegyezményt írtak alá Accrában. Meszerics Tamás
és a Misszió stábja örömmel fogadta az elnöki jelöltek elköteleződését a békés elnöki és
parlamenti választások érdekében.
A választások után kiadott előzetes nyilatkozatában a Misszió kijelentette, hogy
megfelelően előkészített választások történtek. Az alapvető szabadságjogokat, a

választáshoz való jogot és a szólásszabadsághoz való jogot a választások során mindvégig
tiszteletben tartották. Mindemellett a megfigyelők aggodalmukat fejezték ki a szavazók
regisztrálása és a választások biztonsága kapcsán.
Meszerics képviselő úr felhívta a figyelmet a választási folyamat számos aspektusára,
amelyeknek megfelelő kivitelezésére a ghánaiak büszkék lehetnek. Fontosnak tartja, hogy
a jövőben mindezekre az eredményekre építve kiküszöbölhetőek lehetnek azok a
hiányosságok, amelyeket a megfigyelő Misszió tapasztalt. Ugyan a választáshoz való jog
garantálva volt, a megfigyelők a szavazók regisztrálását integritását elősegítő
intézkedéseket tanácsoltak. Ahogy Tamás megjegyezte, a Misszió megfigyelései és
javaslatai a ghánai választási folyamat átláthatóbbá és igazságosabbá tételére fókuszálnak
a magasabb fokú társadalmi és politikai bizalom kialakítása érdekében. A Ghánai Választási
Bizottság részéről további átláthatóságot és kommunikációt elősegítő lépésekre van
szükség, különösen a választások eredményének és fontos információk elérhetőségét
tekintve.
A Misszió végleges jelentésében megkérdőjelezték a jelöltekre vonatkozó egyenlő
bánásmód teljesülését a megemelkedett regisztrációs díjból kifolyólag. Meszerics Tamás
kiemelte a nők igen alacsony szintű részvételét a választásokban. A 2016-os választások
során mindössze 1 nő indult elnökjelöltként, 136 nő (11,8%) pedig parlamenti
képviselőjelöltként.

