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LANDINFO RESPONS er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (LANDINFO). 
LANDINFO RESPONS er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra 
UNE, UDI og AID. 
LANDINFO RESPONS kan inneholde utvalg, sammenstilling og 
vurderinger av informasjon fra en rekke kilder, samt LANDINFOs vurdering 

av enkelte eller flere av de refererte kildene.  

 

LANDINFO 
RESPONS 

 
 
 
REGION: Tidligere sovjetrepublikker  
LAND: Kirgisistan  
 
TEMA: Reaksjoner overfor etniske russere  
BESTILLINGSDATO: April/mai 2007  
 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   
 
Som grunnlag for asylsøknaden har klageren anført utpressing og maktmisbruk av politiet i 
Kirgisistan på grunn av etnisk bakgrunn som russer. 
 
Klageren hadde en bedrift som drev med eksport av jordbruksvarer til Russland. I oktober 1998 
ble han stoppet i ID-kontroll av to politimenn. Til tross for at klageren hadde pass ble han 
anholdt, banket opp og fornærmet fordi han var etnisk russer. Klageren måtte bestikke 
politimennene for å bli løslatt.  
 
I 1999 forsøkte personer i politiet å presse klageren for penger fordi bedriften hans gjorde det 
godt. Klageren mottok trusler mot seg og sin familie gjentatte ganger. Familien var i perioder ute 
av landet, men valgte å reise tilbake til Kirgisistan i november 2003 pga sykdom i familien. Da 
klageren og hans familie kom til deres gamle leilighet i Bisjkek, hadde det flyttet inn en ny 
familie der. Klageren tilkalte politiet for å få tilbake leiligheten, men ble da selv arrestert og tatt 
med til politistasjonen. Klageren satt fengslet fra november 2003 til mars 2004. I løpet av 
fengselsoppholdet ble han truet og mishandlet av polititjenestemenn. Klagerens ektefelle ble 
arrestert og tatt med til politistasjonen. På politistasjonen ble klagerens ektefelle voldtatt av to 
polititjenestemenn, mens klageren måtte stå og se på. I mars 2004 ble klageren overført til en 
medikamentfabrikk for å utføre tvangsarbeid. Medikamentfabrikken er en slaveholdende 
plantasje i en fjellandsby. På denne plantasjen dyrkes det narkotika, og det lages tabletter av 
denne. Klageren jobbet på medikamentfabrikken under konstant vakthold i tre måneder før han 
klarte å rømme derfra.  
  
Hendelsene skal ha skjedd klageren og hans ektefelle pga. deres etniske bakgrunn. 
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Mitt spørsmål blir om dette virker sannsynlig ut fra forholdene i Kirgisistan, spesielt episodene 
med utpressing for å gi fra seg leiligheten, voldtekten på politistasjonen, det lange 
varetektsoppholdet og tvangsarbeidet på en medikamentfabrikk. 
  
Er det mulig å høre med kontakter i Kirgisistan om de vet om det eksisterer slike plantasjer?   
 
 
LANDINFO RESPONS: Landrådgiver Marit Mageli  
DATO: 30. mai 2007 
 
Ovennevnte spørsmål ble tatt opp med en anerkjent menneskerettighetsorganisasjon i 
Bisjkek under LANDINFOs tjenestereise til Kirgisistan 25. april – 5. mai 2007 (reisens 
formål: innhente informasjon om Kirgisistan og Usbekistan) og enkelte av spørsmålene ble 
drøftet i flere møter.   
 
Menneskerettighetsorganisasjonen slo fast at etnisitet ikke er å anse som et problem i 
Kirgisistan. Befolkningen kan oppleve problemer, men ikke pga sin etniske bakgrunn.  
Det ble videre opplyst at etniske russere generelt ikke blir mistenkeliggjort i det kirgisiske 
samfunn.  Menneskerettighetsorganisasjonen nevnte som et eksempel at etniske russere 
ikke blir mistenkt for å tilhøre islamistiske grupper som Hizb-ut-Tahrir slik etniske kirgisere 
og etniske usbekere opplever.  
 
Organisasjonen kjenner ikke til tilfeller hvor etniske russere pga sin etnisitet blir presset til å 
gi fra seg sin bolig.  
 
Menneskerettighetsorganisasjonen opplyste at voldtekt i forbindelse med avhør på 
politistasjonen er et svært sjeldent fenomen. Organisasjonen kjenner til ett tilfelle fra 2004. 
En politimann voldtok en mentalt tilbakestående kvinne og saken ble anmeldt. 
Organisasjonen opplyser at voldtekt kan skje, men i svært sjeldne tilfeller.  
 
Organisasjonen opplyste videre at tvangsarbeid ikke brukes som straffemetode overfor 
fengslede. Mange fanger jobber mens de soner sin straff, men de sendes ikke på 
tvangsarbeid. Organisasjonen har aldri hørt om noen medikamentfabrikk med slavehold. 
Det ble imidlertid opplyst at varetektsfengslede i Kirgisistan lever under forferdelige forhold 
i fengslene. Tortur for å fremskaffe en tilståelse er svært utbredt. 
 
Den informasjonen denne menneskerettighetsorganisasjonen ga stemmer overens med 
informasjonen andre kilder ga om situasjonen til etniske russere.  Flere nevnte at 
myndighetene både i Kirgisistan og i Usbekistan ikke mistenkeliggjør etniske russere slik de 
gjør med etniske kirgisere og etniske usbekere.  
  
 
 


