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Tsjetsjenia: Situasjonen for politimenn som sier opp sin
stilling
Problemstilling/spørsmål:


Risikerer politimenn som sier opp sin stilling voldelige reaksjoner som ledd i et
forsøk på å presse dem tilbake i arbeidet?

Ifølge Informasjonssenteret for Rådet for ikke-statlige organisasjoner i Tsjetsjenia (The
Council of NGOs in Chechnya) har lønningene til ansatte ved justismyndighetene i
Tsjetsjenia gått ned med ca. 50 % etter at antiterroroperasjonen ble avsluttet 16. april 2009.
Dette til tross for at politiarbeid fortsatt er risikofylt i Tsjetsjenia. Ifølge Informasjonssenteret
ønsker mange politimenn å gå av, men dette er i praksis vanskelig. Senteret hevder at
polititjenestemenn som ønsker å gå av risikerer å bli mishandlet og at de overordnede nekter å
skrive under på søknader om oppsigelse (Gorod48 News 2009).
Ifølge en representant for en lokal NGO i Tsjetsjenia måtte de som ønsket å arbeide i politiet
tidligere betale bestikkelser for å bli ansatt. Minst 3000-4000 USD måtte betales for å bli
ansatt. Størrelsen på bestikkelsene var avhengig av hvilken stilling og ved hvilken avdeling
vedkommende ønsket å arbeide. Nå er situasjonen omvendt, ifølge denne kilden. Man trenger
ikke lenger å betale bestikkelser for å få arbeid i politiet. Nå betaler man derimot bestikkelser
for å kunne slutte i politiet (Ivanov 2009). Landinfo er gjennom flere tidligere reiser i området
kjent med at betaling av bestikkelser for å få arbeid innenfor politiet hyppig har forekommet.
Generelt er reaksjonene mot polititjenestemenn som går av negative, ifølge en representant for
en menneskerettighetsorganisasjon i Moskva. De anses ikke lenger å være “en av oss”, og kan
lett bli mistenkeliggjort. Representanten for menneskerettighetsorganisasjonen kan ikke si noe
om reaksjonene er avhengig av hvilken posisjon/stilling den tidligere politimannen har hatt i
politiet. Representanten opplyser at det generelt er vanskelig å vite hvorfor noen blir tatt inn.
Det kan forekomme at de stilles for retten for “gamle saker”. Om en tidligere amnestert
opprører, som senere har blitt polititjenestemann selv velger å gå av fra sin stilling, kan det
hende at politiet prøver å få vedkommende straffedømt på andre paragrafer enn de som han
tidligere fikk amnesti for (intervju i Moskva, desember 2009).
En annen representant for en menneskerettighetsorganisasjon opplyser også at det er
vanskelig å si opp en jobb i politiet. Det er også vanskelig å sykmelde seg fra en slik jobb.
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Vedkommende som forsøker å slutte, kan bli presset til å fortsette og mange får ikke lov til å
slutte. Det er derfor lite trolig at politimenn slutter frivillig (intervju, november 2009).
En representant for en internasjonal NGO i Moskva opplyser at veldig mange politimenn som
jobber som etterforskere, i prokuratura eller i sikkerhetstjenesten i Tsjetsjenia og i Ingusjetia,
ønsker å slutte i jobben sin, men det er rett og slett ikke andre jobbmuligheter i området. I
tillegg er disse jobbene godt betalt sammenlignet med andre jobber. Representanten opplyser
at enkelte ganger blir politimenn rett og slett nektet å slutte i jobben, og de blir truet med tap
av anseelse, pensjoner, privilegier og verre ting hvis de insisterer på oppsigelse. En del
politifolk har rett til å be om å bli overført til andre deler av Russland, men slike overføringer
blir systematisk nektet. Representanten kjenner til at i Dagestan blir politi som ønsker å slutte
i jobben bedt om å betale store summer i bestikkelser. I den grad politimennene har tilgang til
statshemmeligheter, hvilket mange har, har de ikke lov til å reise utenfor Russlands grenser
før det har gått 5 år etter at de har fratrådt sin stilling. Dette er imidlertid i strid med Den
europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) (e-post, januar 2010).
Den samme representanten opplyser videre at enkelte unge menn får en jobb i
sikkerhetsstrukturene (politiet) for å oppnå egen beskyttelse og også beskyttelse for familien.
Representanten opplyser imidlertid at det å jobbe i politiet eller å ha en nær forbindelse til en
som jobber der ikke nødvendigvis gjør vedkommende immun for brudd på
menneskerettighetene fra andre myndighetspersoner (e-post, januar 2010).

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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