
 
 

Respons 

Turkmenistan: Politisk demonstrasjon i 2007 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Kjenner Landinfo til om det har vært en demonstrasjon utenfor en 
administrasjonsbygning i Turkmenabad 1. juni 2007? Kjenner Landinfo til om det var 
personer som ble arrestert? 

Fant det sted en demonstrasjon i Turkmenabad 1. juni 2007? 
Den turkmenske grunnloven garanterer forsamlingsfrihet, men i realiteten er denne rettigheten 
sterkt begrenset og benyttes svært sjelden og kun til små demonstrasjoner (Freedom House 
2009).  

En sivil aktør i Turkmenistan som er svært godt orientert om den politiske og 
menneskerettslige situasjonen i landet, opplyser til Landinfo at han ikke har informasjon om 
at det fant sted en demonstrasjon utenfor regjeringsbygget i Turkmenabad på den aktuelle 
dato. Kilden opplyser imidlertid at det har vært arrangert noen mindre, sporadiske folkemøter 
i Turkmenabad. Disse folkemøtene har vært en reaksjon på forsinkelser i utbetalinger av lønn 
(e-postutveksling, september 2009). 

I en artikkel fra Radio Free Europe fra 2006 vises det til små demonstrasjoner blant 
pensjonister som ikke har fått utbetalt sin pensjon. Demonstrasjonen var en protest på et nytt 
pensjonssystem iverksatt av tidligere president Saparmurat Niyazov 1. januar 2006. 
Artikkelen viser til at åpne protester er et sjeldent syn i Turkmenistan, men at små grupper 
samlet seg foran statlige bygninger i flere områder av landet (Radio Free Europe 2006).  

Det foreligger heller ikke informasjon om demonstrasjoner i Turkmenabad i 2007 i den 
anerkjente landinformasjonsportalen www.refworld.org. 
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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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• Helsingforskomiteen i Oslo (E-postutveksling, september 2009) 

• Sivil aktør i Turkmenistan (E-postutveksling, september 2009 

 

Skriftlige kilder: 

• Freedom House (2009). Freedom in the World – Turkmenistan (2009) Ashgabad: 
Freedom House.  Tilgjengelig fra 
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,TKM,4562d8cf2,4a645277c,0.html [lastet 
ned 16.10.2009] 
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Radio Free Europe/Radio Liberty. Tilgjengelig fra 
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Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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