Projektet Vaalipooli – Valpoolen – Election Pool
Justitieministeriet har under tiden 1.12.2020–30.11.2021 genomfört projektet Valpoolen som
finansieras genom Europeiska unionens REC-program (Rights, Equality and Citizenship) för att
stärka valberedskapen och myndighetssamarbetet. Målet med projektet har varit att främja myndighetssamarbetet och samarbetet med sociala medier för att ingripa i valpåverkan och förbättra
valberedskapen. Valpoolen ingick i det nationella demokratiprogrammet 2025 och baserade sig
på justitieministeriets utbildningsprojekt för valpåverkan 2018–2019.

Webbplattform till stöd för valmyndigheternas arbete
I projektet Valpoolen har man på bred front kartlagt myndigheter och aktörer på olika nivåer som
har att göra med ordnandet av val och valberedskapen. Aktörerna har fått delta i en enkät där
man till exempel utredde de olika aktörernas resurser för ordnande av val samt eventuella informationsbehov som konstaterats i ordnandet av val eller valberedskap, och vilka av dem som
behöver ytterligare stöd. Enkätens resultat har använts i planeringen av informationsinnehållet i
webbplattformen Valpoolen som ska tas fram till stöd för valmyndigheternas arbete. Plattformen
finns på webbplatsen valfinland.fi (på finska och svenska).

Utbildning
Fria och rättvisa val är hörnstenen för varje fungerande demokrati. Välfungerande samordning
mellan myndigheterna har en central roll i att
motverka olika former av valpåverkan. Valpoolen har stött samarbetsgruppen för valberedskap, som bland annat följer den internationella
debatten och utvecklingen i anslutning till valpåverkan och valsäkerhet. Som ett led i projektet
Valpoolen har samarbetsgruppens medlemmar
och politiska partier fått utbildning i valpåverkan
och beredskap för valpåverkan.

Samarbete med andra EU-medlemsstater
Ömsesidigt lärande och dialog mellan medlemsstaterna hjälper dem att tillämpa olika metoder
och tillvägagångssätt för att främja fria och rättvisa val. Som ett led i projektet Valpoolen har samarbetsgruppen för valberedskap haft fem online-möten med valnätverken och valmyndigheterna
i Sverige, Litauen, Nederländerna, Irland och Kroatien. Syftet med mötena har varit att lära sig av
andra medlemsstaters valberedskap och myndighetssamarbete samt att dela med sig av bästa
praxis om arbetet för valberedskap.

Diskussion med plattformar i sociala medier
I projektet Valpoolen har man också lyft fram
betydelsen av samarbete med plattformar i
sociala medier för att förbättra valberedskapen och bekämpa valpåverkan. Detta arbete
har samordnats särskilt i samarbetsgruppen för
valberedskap. Inom projektet ordnades ett diskussionsmöte med EU-medlemsstater med små
språkområden samt plattformar i sociala medier.
Vid seminariet berättade olika medlemsstater
om sina erfarenheter av att bekämpa valpåverkan och om hur företagen inom sociala medier
bereder sig på påverkansförsök som gäller val.

De viktigaste observationerna och lärdomarna av projektet Valpoolen
• Diskutera, samordna, förbered dig: ett fungerande samarbete och ett smidigt informationsutbyte mellan myndigheterna utgör grunden för all beredskap.
• Se dig omkring: internationellt samarbete är avgörande för att identifiera och förbereda sig
för olika fenomen.
• Öka medvetenheten och engagera: fria och tillförlitliga val utgör demokratins kärna och det
är allas vår gemensamma uppgift att trygga dem.

Projektet har beviljats finansiering ur EU:s program för Rättigheter, Jämlikhet och Medborgarskap (2014-2020).

Innehållet i denna publicering representerar endast författarens åsikter
och är hans/hennes ensamma ansvar. Europeiska kommissionen tar
inte något ansvar för användning av information den innehåller.

