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Respons 

Aserbajdsjan: DSYM  
 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hva er organisasjonens mandat? 

• Inngår organisasjonen i et større nettverk av menneskerettighetsorganisasjoner? 

• Hvordan er organisasjonen bygd opp? 

• Hva er organisasjonens aktivitetsnivå i dag? 

Bakgrunn 

Landinfo har vært i kontakt med to framtredende menneskerettighetsorganisasjoner i 
Aserbajdsjan for å få informasjon om DSYM - “Support Center for Democratic Elections”. 
Landinfo har videre forsøkt å komme i direkte kontakt med Ali Guliyev, som “Institute for 
Democracy in Eastern Europe” (IDEE) (u.å) har oppført som organisasjonens president, men 
uten å lykkes. En forespørsel til IDEE førte heller ikke fram. Lederen for 
menneskerettighetsorganisasjon A svarte at hun ikke hadde noe kjennskap til DSYM. Hun 
opplyste at hun hadde forhørt seg med andre, men ingen kjente til organisasjonen. Hun kjente 
imidlertid til navnet Ali Guliyev, og viste til at hun hadde truffet vedkommende for flere år 
siden. Han arbeider innenfor NGO-miljøet, men hun husket ikke navnet på organisasjonen (e-
post februar 2010). Menneskerettighetsorganisasjon B hadde heller ikke konkret informasjon 
om DSYM (e-post februar 2010). Landinfo har i tillegg foretatt diverse internettsøk på 
organisasjonen. Organisasjonens hjemmeside ser ut til å være stengt.1  

DSYM sitt mandat 
Navnet på organisasjonen er for så vidt selvforklarende. Organisasjon B uttaler at 
organisasjonen ble opprettet for å støtte demokratiske standarder i forbindelse med valg. I 
2005 fikk DSYM økonomisk støtte fra National Endowment for Democracy (NED). I 
årsrapporten til NED for det aktuelle året står det følgende om DSYMs arbeid:  

                                                 
1 Adressen er: http://www.scde-minicipality.aznet.org/  
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To inform voters about the parliamentary elections and to promote transparent and 
fair elections. The Center will inform the public about voter lists, produce 30 national 
and 150 regional television spots, and distribute leaflets in 16 electoral districts. The 
Center will publicize cases in which potential candidates have been arbitrarily denied 
registration and will conduct media monitoring of three national television channels 
during the campaign period (NED u.å).  

Det fremgår ikke av NEDs årsrapporter for 2006-2008 at det ble gitt støtte fra NED til DSYM 
i denne perioden. 

Inngår DSYM i et større nettverk av menneskerettigh etsorganisasjoner? 
Organisasjon B uttrykker at DSYM var en av grunnleggerne av en opposisjonell koalisjon 
som besto av 230 NGOer i 1999-2000 (e-post februar 2010). B har ingen informasjon om 
DSYM utover dette, men ser ikke bort fra at DSYM kanskje vil inngå i en koalisjon med sikte 
på å overvåke valget i 2010. Ifølge hjemmesida til IDEE (u.å) er DSYM en av IDEEs 
partnere. 

Hvordan er organisasjonen bygd opp? 

Landinfo har ikke funnet informasjon om oppbyggingen av organisasjonen. Det sees ikke bort 
fra at hvorvidt DSYM består av frivillige eller ansatte vil være avhengig av den til enhver tid 
økonomiske situasjonen for organisasjonen.  

Organisasjonens aktivitetsnivå i dag 

På spørsmål om organisasjonens aktivitetsnivå i dag, svarer organisasjon B (e-post februar 
2010) at aktiviteten er svært begrenset og henviser blant annet til at nettstedet er stengt. B har 
ikke registrert noen pressemeldinger eller lignende om DSYM siden 2005 da koalisjonen av 
opposisjonspartier, Azadlig, publiserte en melding på sin hjemmeside om organisasjonen. 

B uttaler at DSYM ganske sikkert eksisterer, og viser til at organisasjonen har gitt 
informasjon om seg selv til den nasjonale NGO ensyklopedien som er datert juli 2009.2 Der 
står det:  

Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzi Quliyev Əli 

tel: 441 43 60 

mob: (050) 344 61 24 

email: scde@azeri.com 

 

B antar at DSYM vil bli aktiv igjen når det nærmer seg valget i november 2010. 

 

                                                 
2 Adressen til NGO ensyklopedien er http://ictimai.azeriblog.com 
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En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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