
 
 

Respons 

Aserbajdsjan: Medlemskap i ADP og mulige reaksjoner 

 

Problemstilling/spørsmål: 

En person har vært, og er muligens fremdeles, medlem av ADP. Han har ikke vært aktiv 
siden 2003, og har aldri hatt noen framtredende posisjon i partiet. 

• Vil en slik person risikere reaksjoner fra myndighetenes side, evt. hva slags 
reaksjoner? 

Medlemskap i ADP og mulige reaksjoner 
ADP står for Aserbajdsjans demokratiske parti. Det ble dannet i 1991 og er et 
opposisjonsparti. Situasjonen for medlemmer av opposisjonen har vært studert kontinuerlig 
gjennom flere år. Landinfo gjennomførte en større faktainnhentende reise til Aserbajdsjan i 
2006. Da hadde man møter med blant andre ADP og en rekke menneskerettighets-
organisasjoner. I rapporten kommer det fram at det å være partimedlem i seg selv, ikke 
nødvendigvis fører til at personen er i en utsatt posisjon, der han risikerer reaksjoner fra 
myndighetenes side (Landinfo 2006). I en Landinfo respons fra 2008 er problemstillingen 
situasjonen til en lokal ADP-leder som ble truet til å vitne falskt i en sak mot daværende 
ADP-leder, Sardar Jalaloglu, i 2004, og hva han eventuelt kunne risikere for å ha nektet å 
vitne. Responsen henviser til to reiserapporter, fra 2004 og 2006: “I 2006, som i 2004, ble det 
vist til at medlemmer av opposisjonspartiene utsettes for trakasseringer og trusler i tillegg til 
at de har vanskeligheter med å få jobb”. Landinfo var også i kontakt med en lokal 
menneskerettighetsadvokat for å få hans syn på den lokale lederens situasjon. Advokaten 
uttalte at det ikke ville være i myndighetenes interesse å forfølge opposisjonen for en utdatert 
hendelse. Jalaloglu var på denne tiden for lengst satt fri (Landinfo 2008).  

Landinfo har kontaktet en lokal menneskerettighetsorganisasjon og en vestlig ambassade i 
Baku for å få deres syn på situasjonen i dag for et medlem av ADP som ikke har vært aktiv 
siden 2003. Kildene er samstemte. Menneskerettighetsorganisasjonen opplyser at en slik 
person ikke vil møte alvorlige (“serious”) problemer i Baku. Personer på landsbygda kunne ha 
problemer med de lokale myndighetene i tiden før valget i 2003. Flere av dem dro til Baku 
der forholdene var bedre. I dag sitter to personer med tilknytning til ADP i fengsel. Begge ble 
arrestert i kjølvannet av valget i 2005. Etter 2005 har ingen ADP-medlemmer blitt arrestert (e-
postkorrespondanse oktober 2009).  
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Den vestlige ambassaden opplyser at det er svært liten risiko for at en slik person risikerer 
reaksjoner fra myndighetenes side. Ambassaden legger til at ADP i dag er svært lite aktiv. 
Partiet er splittet i to deler (e-postkorrespondanse oktober 2009). Menneskerettighets-
organisasjonen presiserer at ADP fremdeles eksisterer, selv om det ikke er så aktivt som 
tidligere . Partiet ble svekket da lederen Rasul Guliyev forlot partiet. Han dannet Open 
Society Party i 2007 (e-postkorrespondanse oktober 2009). 

 

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. 

Referanser 
 

Muntlige kilder:  

• En menneskerettighetsorganisasjon i Aserbajdsjan. E-postkorrespondanse 22. og 23. 
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• En vestlig ambassade i Baku. E-postkorrespondanse 22. og 27. oktober 2009.  
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• Landinfo (2008, 25. september). Landinfo respons: ADP-tilknytning og Sardar 
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