Respons
Turkmenistan: Situasjonen for personer dømt eller
mistenkt for kuppforsøk mot Niyazov i 2002
Problemstilling/spørsmål:
•

Er personer som ble tatt inn til avhør etter kuppforsøket mot president Niyazov i 2002
fortsatt utsatt eller i myndighetenes søkelys?

•

Hvordan er situasjonen for de personene som ble dømt etter presidentattentatet?

Human Rights Watch (HRW) opplyser i møte med Landinfo at det ble foretatt en rekke
arrestasjoner i 2002 etter kuppforsøket mot president Niyazov. Mange ble dømt og fengslet og
de fleste sitter fortsatt fengslet. 56 eller 57 personer ble fengslet, ifølge HRWs representant.
Fire eller fem personer har blitt løslatt. HRW kjenner ikke til nyere fengslinger knyttet til
denne hendelsen. HRW opplyser at den mest sentrale blant kuppmakerne var Boris
Shikhmuradov (Boris Şyhmyradow) som er tidligere utenriksminister. Han fikk en
livstidsdom. Også hans ektefelle satt arrestert, men ble ifølge Radio Free Europe/Radio
Liberty løslatt i oktober 2007 (Pannier 2007).
HRW opplyser at det ikke foreligger informasjon om hvor denne gruppen sitter fengslet.
Internasjonale Røde Kors har ikke tilgang til å besøke fanger i fengslene i Turkmenistan, og
det foreligger svært lite informasjon om de innsatte generelt.
Ifølge HRW er dette kuppforsøket fortsatt et følsomt tema selv om det, såvidt HRW vet, ikke
har vært foretatt arrestasjoner i tilknytning til hendelsen i senere tid.
Crisis Group (2007, s. 12) rapporterer at Turkmenistan har den største fengselsbefolkningen i
Asia, og opplyser at landet har tusener av politiske fanger.
US State Department (2008) opplyser at turkmenske myndigheter har nektet slektninger,
diplomater og internasjonale observatører, inkludert Internasjonale Røde Kors, tilgang til
fanger som har forbindelse til kuppforsøket i 2002.
Amnesty (2008, s. 11) opplyser også at slektninger av personer som sitter fengslet grunnet
forbindelse til kuppforsøket i 2002 er nektet adgang til fengselsbesøk. De får heller ikke
informasjon om eventuelle antatte dødsfall i fengslet. Amnesty rapporterer at denne gruppen
Respons Turkmenistan: Situasjonen for personer dømt eller mistenkt for kuppforsøk mot
Niyazov i 2002
LANDINFO – WWW.LANDINFO.NO – E-POST: LANDINFO@LANDINFO.NO

15. SEPTEMBER 2009

1

fengslede er utsatt for en dårligere behandling i fengslet enn den øvrige fengselsbefolkningen
(2008, s. 21).
Landinfo har gjort søk i UNHCRs landinformasjonsportal Refworld (www.refworld.org), og
har ikke funnet informasjon om fengslinger i senere tid knyttet til kuppforsøket i 2002.
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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