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Turkmenistan: Aktivitet innenfor det politiske partiet 
ADALAT 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hvilken type parti var partiet ADALAT? 

• Hvilken politisk aktivitet drev partiet med på 90-tallet?  

• Var utdeling av løpesedler en del av partiets oppgaver? 

Det politiske partiet ADALAT 
I henhold til opplysninger som menneskerettighetsorganisasjonen Memorial har innhentet 
gjennom samtaler med tidligere turkmenske politikere både i eksil og i Ashgabad, kan 
følgende oversikt gis om partiet ADALATs aktiviteter:  

Memorial (2009) opplyser at i august 1996 ble opposisjonsforsamlingen “Social Democratic 
Party of Turkmenistan” (SDPT) holdt. SDPT hadde som partiprogram å gjennomføre en 
“overgang til en type vestlig demokrati”. Partiet besto av to organisasjoner; partiet “Khalk 
Azatlyk” (freedom of the people) og bevegelsen “Adalat” (justice). 

Begge partier hadde ifølge Memorials kilde ca. 200 medlemmer, imidlertid anslår Memorial 
at antallet medlemmer trolig var lavere enn 200. Partiene var i stor grad konsentrert i 
Ashgabad.  

Det eksisterte også andre politiske grupperinger på denne tiden, som bevegelsen “Agzybirlik” 
og “July 12”, men disse var ikke med i SDPT. Memorial opplyser at partiet Khlak Azatlyk ble 
dannet i Ashgabat i begynnelsen av august 1995. Avdy Kuliev ble valgt som leder (in 
absentia). Partiet hadde mindre enn 100 medlemmer, de fleste tilhørte intelligentsiaen (lærere 
og vitenskapsmenn). 

“July 12” ble dannet i august/september 1995 og er et ungdomspartiet. Tittelen på partiet 
bekrefter ifølge Memorial at medlemmene støtter kravene fra deltakerne av demonstrasjonene 
i Ashgabad fra 12. juli 1996. 

Memorial opplyser videre at det eksisterte flere små opposisjonsgrupper på 90-tallet i 
Turkmenistan. Mange ventet på at Avdy Kuliev skulle komme tilbake fra eksil i utlandet slik 
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at de da kunne delta i protester mot presidenten. Veldig få hadde tilknytning til 
opposisjonsbevegelser i utlandet eller til internasjonale organisasjoner. Det er svært lite 
tilgjengelig informasjon om disse gruppene.  

Videre opplyses at det fant sted en del små demonstrasjoner knyttet til sosioøkonomiske 
problemer og Memorial nevner som eksempel spesifikke demonstrasjoner som stenging av 
veier, tvangsutkastelser etc.  De fleste deltakerne var kvinner (siden det antas at politiet er 
mindre voldelige mot kvinner). Memorial kjenner til noen protester i Dashoguz-regionen og 
også noen demonstrasjoner i Ashgabat, for det meste i utkanten av byen, samt ett tilfelle hvor 
innbyggere i Ashgabad distribuerte løpesedler til fordel for en opposisjonell i eksil. Memorial 
opplyser at de som delte ut løpesedler ble mishandlet og at de forlot landet og søkte asyl i 
utlandet.  

 

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 

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

• Memorial, Moskva. E-post via HRW til Landinfo 2. februar 2009. 

 

Kommentar om kilder ved innhenting av kunnskap om ADALAT 
I forbindelse med innhenting av informasjon om ADALAT, har Landinfo kontaktet en 
representant for Human Rights Watch (HRW) sitt hovedkontor i New York. Personen er 
ansvarlig for Turkmenistan. HRW sin representant kunne ikke gi noen opplysninger verken 
om partiet eller eventuell aktivitet. Det foreligger heller ikke informasjon om partiet 
ADALAT i den anerkjente landinformasjonsportalen www.refworld.org.  

HRW var imidlertid behjelpelig med innhenting av informasjon fra Memorial i Moskva, som 
var i besittelse av noe informasjon om partiet, innhentet via sin ekspert på Turkmenistan.  

http://www.refworld.org/
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