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Fraude nas eleições legislativas geram manifestações no Quirguistão 

Por Bruna Mandu 

 

Desde o dia 05 de outubro, o Quirguistão tem enfrentado uma crise política 

impulsionada por acusações de fraude nas eleições legislativas do país. Como efeito 

imediato, grupos opositores não somente assumiram o controle do aparato governamental do 

país como também invadiram a sede do parlamento e escritórios presidenciais. Além da 

ocupação das instalações do governo, manifestantes libertaram o ex-presidente do país, 

Almazbek Atambayev, preso anteriormente por corrupção, além do político Sadyr Japarov. 

Observadores ocidentais relatam que a eleição foi marcada por compra de votos e 

alta mobilização de recursos em favor de partidos de apoiadores do governo. Dos 16 partidos 

do Quirguistão, apenas quatro atingiram ou superaram a marca de 7% de votos para entrar 

no parlamento, tendo três deles conexão com o presidente e apoiando ligações mais estreitas 

entre o Quirguistão e a Rússia. 

Para evitar maiores transtornos, o presidente Sooronbai Jeenbekov solicitou à 

comissão eleitoral central a revisão e a anulação das eleições; um grupo de 13 partidos da 

oposição formou na terça-feira, 06/10, o Conselho de Coordenação, que assumiu 

temporariamente a responsabilidade total por encontrar uma saída para o atual impasse no 

país. 

No mesmo dia, o primeiro-ministro Kubatbek Boronov renunciou ao cargo, gerando 

ainda mais instabilidade no cenário político do país. Como primeiro-ministro interino, o 

parlamento, em uma sessão na qual compareceu menos da metade dos membros, elegeu 

Sadyr Japarov, detido em 2017 por participar de uma manifestação em favor da 

nacionalização da mina de ouro Kumtor na cidade de Karakol. Japarov foi libertado por 

apoiadores que invadiram o complexo da prisão onde ele estava detido. 

O Quirguistão está localizado na fronteira com a China e, por esta razão, é palco de 

competições geopolíticas entre Moscou e Pequim, principalmente tratando-se de recursos 

minerais, cuja exploração representa a principal atividade econômica do ex-país soviético. 

Durante as tensões provocadas pelos resultados das eleições, houve a invasão e o incêndio 

de uma fábrica russa no depósito de ouro do Quirguistão, colocando a base militar russa em 

alerta máximo. O Kremlin se pronunciou expressando profunda preocupação com a 

deterioração da situação do país, afirmando esperar que os líderes encontrem uma solução 

rapidamente. 

Nos últimos quinze anos, o Quirguistão teve dois de seus presidentes depostos, sendo 

as manifestações de 2010 marcadas por confrontos étnicos e pela imposição dos interesses 

da região norte ao sul do país. Na ocasião, houve a formulação de uma nova constituição a 

fim de garantir maior democracia e representatividade parlamentar. 
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