
 
 

Respons 

Tsjetsjenia: Religiøs overvåking 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Er det slik at religiøse ledere i moskeene rapporterer om avvikende religiøs praksis? 

Religiøs overvåking 
Ifølge en journalist i Caucasian Knot så føres det kontroll med religionsutøvelsen fra 
myndighetenes side i hele Nord-Kaukasus (intervju, februar 2010).  

I Ingusjetia aksepteres salafisme1 i større grad enn i Tsjetsjenia. Tsjetsjenia mister mer folk til 
islamistene enn tilfellet er i Ingusjetia. Journalisten fra Caucasian Knot viser til at dette skjer 
på grunn av president Kadyrov. Kadyrov dikterer hva folk skal gjøre og befolkningen ønsker 
seg ut av hans kontroll og slutter seg til radikal islam. Kilden opplyser videre at det føres lister 
i moskeene i Nord-Kaukasus over hvem som støtter den offisielle moskeen og hvem som ikke 
støtter den. Dette skjer, ifølge kilden, både i Tsjetsjenia, Ingusjetia og i Dagestan. Hvis en 
person står på en liste over personer som ikke støtter den offisielle moskeen, kan denne 
personen bli tatt til inntekt for å ha et negativt syn på det offisielle og dermed for å ha sympati 
med opprørerne og ”vahabitter.”  Hva som skal til for å havne på en slik liste kan variere. Det 
kan være tilstrekkelig å be på en egen måte eller drive annen avvikende religiøs adferd. 
President Evkurov i Ingusjetia har uttalt at slike lister ikke er akseptert, men de føres likevel. 
Det å stå på en slik liste øker sannsynligheten for å bli pågrepet, ifølge journalisten i 
Caucasian Knot (intervju, februar 2010). 

En annen russisk journalist opplyser også at det er innført lister i hele Nord-Kaukaus over 
mistenksomme religiøse. Journalisten opplyser at imamene i moskeene som er underlagt 
”Spiritual Directorate of Muslims” (DUM) samarbeider med myndighetene og leverer lister 
over mistenksomme religiøse til myndighetene. Det er ekstremister blant muslimene som 
føres på egne lister. Listene dekker de som står utenfor det offisielle, registrerte muslimske 
samfunn (intervju, februar 2010). 

 

                                                 
1 Salafisme er en ortodoks, fundamentalistisk retning innenfor sunni-islam (Wikipedia u.å.). Se også Landinfo 
2009. Salafister blir, særlig av myndighetspersoner, også omtalt som vahabitter. 
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En representant for HRW opplyser at moskeene i Dagestan har lister over mistenkelige 
fredelige salafister. Representanten kjenner imidlertid ikke til at tilsvarende lister finnes i 
Tsjetsjenia. Representanten er videre sikker på at det ikke finnes egne moskeer for salafister i 
Tsjetsjenia (intervju, februar 2010). 

    

 

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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