
 
 

Respons 

Turkmenistan: Opphold i utlandet 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Kan langvarig opphold i utlandet, eventuelt det å ha søkt asyl i utlandet, føre til 
problemer med myndighetene i Turkmenistan ved en retur? 

• Eksisterer det stor grad av overvåking/kontroll? 

 

Human Rights Watch (HRW) opplyser i møte med Landinfo at det er stor grad av overvåking 
i Turkmenistan, men ikke i samme grad som i nabolandet Usbekistan. Turkmenistan har ikke 
som i Usbekistan det samme systemet med mahallaer (naboskapskomiteer, som usbekiske 
myndigheters forlengede arm på lokalplan). Turkmenistan har imidlertid lokale råd og en 
lokaladministrasjon som samarbeider med sikkerhetstjenesten. HRW mener imidlertid at 
systemet med informanter ikke er institusjonalisert i samme grad som i Usbekistan.  

HRW opplyser videre at også i Turkmenistan blir det å søke asyl i utlandet sett på som 
forræderi mot fedrelandet. Ifølge HRW vil personer som har utført straffbare handlinger i 
Turkmenistan før de forlot landet med stor sannsynlighet bli utsatt for umenneskelig 
behandling ved retur. HRW opplyser at risikoen for tortur er svært høy. HRW viser ellers til 
sin egen rapport Repression in Turkmenistan: Invisible but everywhere fra november 2008 
(HRW 2008). 

 

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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fra http://www.unhcr.org/refworld/docid/491944e32.html [lastet ned 15. september 
2009] 

 

Muntlige kilder 

• Human Rights Watch, Turkmenistan-ansvarlig ved HRWs hovedkontor i New York. 
Intervju i Oslo 9. desember 2008. 

 
© Landinfo 2009 

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 

 


	Referanser

