
 
 

Respons 

Aserbajdsjan: Demonstrasjoner i Baku i 2007 – deltakelse 
og reaksjoner 

 

Problemstilling/spørsmål:  

• Var det demonstrasjoner på Motodrom (eller Matadrom) stadion i utkanten av Baku i 
april, september og oktober 2007, med deltakelse av opp mot 10 000 mennesker?  

• Deltok medlemmer av ADP i disse demonstrasjonene?  

• Var det en demonstrasjon i september 2007 på Motodrom stadion bare for 
medlemmer av ADP, der mellom 3000 og 5000 deltok?  

• Var det vanlig at deltakere ble fraktet i egne busser fra for eksempel Sumgait til 
Baku?  

• Hvilke reaksjoner ble deltakerne møtt med fra myndighetenes side? 

Demonstrasjoner i Baku i 2007 - deltakelse og reaksjoner 
Landinfo har vært i kontakt med en vestlig ambassade i Baku som igjen har kontaktet andre 
kilder. Videre har Landinfo hatt direkte kontakt med en representant for en sentral 
menneskerettighetsorganisasjon i Aserbajdsjan.  

En kilde som står lokallaget til ADP i Sumgait nær, sier at lederen der i 2007 var Taliat 
Aliyev. Kilden benekter at det var nevneverdig aktivitet i lokallaget på den tiden, og heller 
ikke i partiet sentralt var det stor aktivitet. Kilden finner det derfor lite sannsynlig at Aliyev 
skulle skrive en slags erklæring om at det var demonstrasjoner i 2007 med tusenvis av 
deltakere fra ADP (en vestlig ambasssade i Baku, e-post juni 2009).  

Kildene ambassaden har vært i kontakt med, og ambassaden selv, avkrefter at det fant sted 
demonstrasjoner i den størrelsesorden som her er nevnt. Protestaksjoner og demonstrasjoner 
samlet på den tiden bare små grupper av mennesker, gjerne rundt 10 – 15 personer. Det var 
stort sett bare partiet Musavat som arrangerte slike demonstrasjoner. Myndighetene reagerte 
med å sette deltakerne i forvaring i noen timer. Deretter ble de løslatt med en advarsel eller 
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bot. Ambassadens kilder hevder at det er sannsynlig at deltakerne kan ha blitt utsatt for andre 
sanksjoner som tap av jobb for seg eller sine nærmeste.  

Ifølge representanten for menneskerettighetsorganisasjonen Landinfo har vært i kontakt med 
var det ingen demonstrasjoner på Motodom stadion i 2007. Det var imidlertid små grupper av 
demonstranter utenfor ”Tariff Committee”-bygningen som protesterte mot økte priser. 
Demonstrasjonene, som ble arrangert av opposisjonsblokken Azadliq, ble oppløst da de ble 
regnet som ulovlige. Musavat arrangerte også demonstrasjoner på ”Ukrainian Circle” 28. 
januar, 18. februar, 18. mars og 29. april 2007 med samme budskap. Disse demonstrasjonene 
var tillatte, og samlet mellom 200 og 6000 deltakere. Det var ingen arrestasjoner eller 
overgrep fra politiets side i forbindelse med disse demonstrasjonene. Deltakerne kom til 
demonstrasjonene med ordinære transportmidler, og ikke i egne busser (e-post, august 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 vestlig ambassade i Baku. E-post 22. juni 2009. 

• Menneskerettighetsorganisasjon i Aserbajdsjan. E-post 10. august 2009. 
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