
 
 

Respons 

Usbekistan: Befolkningens tillit til politiet 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Har Landinfo informasjon om hvorvidt befolkningen i Usbekistan generelt har tillit til 
myndighetene og henvender seg til politiet hvis de utsettes for kriminelle handlinger? 

Korrupsjon i myndighetsapparatet 
Korrupsjon er svært utbredt i myndighetsapparatet i Usbekistan. Usbekisk politi foretar 
rutinemessige og vilkårlige arrestasjoner for å drive utpressing overfor befolkningen. 
Skyldfrihet er et problem og myndighetspersoner må svært sjelden stå til ansvar for sine 
overgrep (U.S. Department of State 2010). 

Den fattige delen av befolkningen er de som utsettes mest for fysiske overgrep siden denne 
gruppen ikke er i stand til å betale seg ut av situasjonen, slik de med penger kan gjøre 
opplyser Expert Working Group (2010).  

Korrupsjonen er videre svært utbredt ved grenseovergangene der disse er bemannet med 
myndighetspersonell som skal kontrollere dokumenter til de reisende. Bestikkelser for å 
krysse grenseoverganger uten gyldige dokumenter er svært utbredt (Landinfo 2009).  

Freedom House (2009) rapporterer fra 2008 om at korrupsjonen har infiltrert alle nivåer av 
myndighetsapparatet og viser til avskjedigelse av ordstyreren i parlamentet i tillegg til et 
parlamentsmedlem. Freedom House skriver videre at usbekisk media rapporterer om 
rettssaker mot funksjonærer på lavere nivå som er tiltalt for korrupsjon, men at ingen skriver 
om den akkumuleringen av penger og eiendom som foregår hos presidenten, presidentens 
familie eller hans venner.  

Human Rights Watch (2010) rapporterer om fengslinger av journalister som forsøker å sette 
søkelyset på korrupsjonen i det usbekiske myndighetsapparatet.  

Korrupsjonen er ifølge en rapport fra International Helsinki Federation med flere utbredd 
blant dommere og påtalemyndighetene. Rapporten viser til domstolenes manglende politiske 
uavhengighet. I tillegg henvises det til de lave lønninger for de som arbeider i domstolene og 
at korrupsjon også er et resultat av dette (Bureau on Human Rights and Rule of Law of 
Uzbekistan, International Helsinki Federation for Human Rights & Mothers against Death 
Penalty and Torture 2007).  
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Tillit til politiet 
Ifølge flere kilder er den utbredte korrupsjonen i landet et forhold som gjør at mange har en 
mistro til myndighetene. Dette gjør seg også utslag hos den enkelte borgers forhold til politiet.  

En representant for en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon henviser til en 
menneskerettighetsforsvarer som opplyser at for befolkningen i Usbekistan er det ikke noe 
annet alternativ enn å henvende seg til politiet ved overgrep/kriminelle hendelser. Selv om 
mange tviler på at det vil føre fram å anmelde et forhold til politiet, så er det en tendens til at 
folk likevel henvender seg til politiet. Ifølge den samme menneskerettighetsforsvareren så er 
det ikke noe utbredt ønske hos befolkningen å ha noe med politiet å gjøre. Politiet har mistet 
tilliten hos befolkningen. En annen menneskerettighetsforsvarer viser til at politiet er 
fullstendig korrupt. 

Representanten for den internasjonale menneskerettighetsorganisasjonen opplyser at det er 
vedkommendes generelle vurdering at befolkningen i Usbekistan henvender seg til politiet for 
å rapportere om kriminelle forhold som ikke er politisk motiverte (e-post, juni 2010). 

En representant for en usbekisk NGO opplyser at befolkningen generelt henvender seg til 
politiet når de blir utsatt for noe. Effektiviteten til politiet er imidlertid et annet forhold, ifølge 
denne representanten. Befolkningen har ingen positiv holdning til politiet og har liten tiltro til 
deres arbeid.  

Den samme representanten opplyser at det ikke er slik at befolkningen henvender seg til 
mahallaen ved kriminelle forhold. Det er ikke mahallaens rolle å ordne opp i denne typen 
saker (e-post, mai 2010). 

En usbekisk borger og representant for en internasjonal organisasjon opplyser at det usbekiske 
politiet er korrupt og brutalt, og at det er mange grunner til å holde seg borte fra politiet. 
Representanten opplyser imidlertid at det er det eneste tjenesteorgan for lov og orden i landet. 
Befolkningens holdning til politiet er derfor ambivalent (e-post, august 2010).  

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver i en reiserapport fra en reise til Usbekistan i 2003 at 
ekteskapelig vold mot kvinner er et urbredt problem i Usbekistan og at mange av kildene UDI 
intervjuet opplyste at det er et nesten akseptert fenomen. Politiet har ingen opplæring i å 
håndtere denne typen saker. Med unntak av helt ekstreme situasjoner vil det være nytteløst å 
hendende seg til politiet for denne type voldssaker (UDI 2003).  

 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og 
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet, 
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse 
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke 
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av 
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn. 
 
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. 
 
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør 
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske 
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler. 
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