
 
 

Respons 

Afghanistan: Kommunisters risiko for overgrep ved retur 

 

Problemstilling/spørsmål: 

Vil en person som er kommunist, men som ikke har vært aktiv i hjemlandet (men i Norge), 
kunne risikere overgrep ved retur til Afghanistan kun som følge av sin politiske oppfatning? I 
hvor stor grad skjer overgrep mot personer med tilknytning til kommunistiske 
organisasjoner? Vil en person kun være utsatt i egenskap av at han er kommunist? 

Kommunisters risiko for overgrep ved retur 
Det meste av informasjonen som er tilgjengelig angående kommunisme i Afghanistan er 
knyttet til tidligere medlemmer og topper av PDPA (tidligere kommunistregimet). Her er den 
generelle oppfatningen at det i seg selv ikke medfører risiko for trakassering å ha vært 
kommunist, men at dette avhenger av hvorvidt vedkommende, som følge av sin posisjon i 
PDPA, er i konflikt med personer som i dag har makt. Flere tidligere PDPA-topper har i dag 
høytstående stillinger i Afghanistan (UK Home Office 2008, U.S. Department of State 2007). 

Afghanistans grunnlov gir rett til å danne politiske partier så lenge det ikke strider med 
islamsk religion (Constitution 2004, Art 34): 

 

To attain moral and material goals, the citizens of Afghanistan shall have the right to 
form associations in accordance with provisions of the law. The people of 
Afghanistan shall have the right, in accordance with provisions of the law, to form 
political parties, provided that: 

 

Their manifesto and charter shall not contravene the Holy religion of Islam and 
principles and values enshrined in this constitution;  

Their organizations and financial resources shall be transparent;  

They shall not have military or quasi-military aims and organizations; and  

They shall not be affiliated with foreign political parties or other sources.  
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Formation and operation of a party on the basis of tribalism, parochialism, language, 
as well as religious sectarianism shall not be permitted. A party or association 
formed according to provisions of the law shall not be dissolved without legal causes 
and the order of an authoritative court.  

 

Per i dag har Afghanistan 91 registrerte politiske partier hvorav ingen har en åpen 
kommunistisk ideologi, men Landinfo er kjent med at enkeltpersoner i Kabul har sondert 
muligheten for å danne et sosialistisk/kommunistisk parti.  

Danske utlendingsmyndigheter gjennomførte i 2004 en fact-findingreise til Afghanistan. I 
rapporten fra reisen fremkommer en uttalelse fra UNAMA om at tidligere PDPA-medlemmer 
kan oppholde seg i Afghanistan uten å bli forfulgt. Men at det vil være svært vanskelig for 
dem å organisere seg politisk med en kommunistisk ideologi uten å oppleve sjikane og 
trakassering. Videre i samme rapport henvises det til en internasjonal NGO (ikke navngitt) 
som mente at tidligere kommunister ikke var populære og at disse ikke åpent kan 
propagandere for et kommunistisk program (Udlændingestyrelsen 2004).   

 

 

 

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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