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Malaysia: Diskriminering på grunnlag av etnisk tilhørighet (Han-kinesere), religion (kristne) og politisk
ståsted
Problemstilling/spørsmål 1 :
•

Blir Han-kinesere eller etniske kinesere utsatt for forfølgelse i Malaysia grunnet sin
etnisitet og politiske oppfatning?

•

Vet Landinfo om kristne har blitt forfulgt, og/eller om de diskrimineres i Malaysia i
dag?

Situasjonen for Han-kinesere i Malaysia

Kinesere utgjør ca. 25 % av befolkningen i Malaysia og er således den største
minoritetsgruppen. Kinesere har innvandret til Malaysia i flere hundre år. Malaysia omtales
som et land hvor det i hovedsak er fredelig mellom de ulike etniske gruppene, men det kan
samtidig sies å være et anstrengt forhold mellom malay-kineserne og malayene som går
tilbake i tid. Forholdet var spesielt anstrengt på 1960-tallet med alvorlige opptøyer i 1969.
Siden 1969 har det ikke vært noen vesentlige utbrudd av voldelige sammenstøt mellom
kinesere og malayer, men anti-kinesiske demonstrasjoner forekom på begynnelsen av 2000tallet (Minority at Risk Project 2003).
Malay-kineserene utsettes for diskriminering av malaysiske myndigheter. Diskrimineringen er
i hovedsak knyttet til favorisering av malayer innen områder som politikk, økonomi og
religionsutøvelse. Eksempelvis favoriserer malaysiske lover malayer i forhold til politisk
representasjon, tilgang til høyere utdanning med mer (Immigration and Refugee Board 2002).
I følge flere menneskerettighetsrapporter fra 2008 fremkommer det ikke at malay-kinesere er
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særlig utsatt for alvorlige overgrep, utover den diskriminering som er omtalt over (Amnesty
International 2009; US Department of State 2009).
Reaksjoner som følge av politisk oppfatning

Generelt har den kinesiske minoriteten vært i politisk opposisjon til myndighetene og i stor
grad støttet kommunistiske partier. Det er primært kinesere i rurale strøk som har støttet
kommunistene. Arrestasjon av politisk opposisjonelle forekommer. Eksempelvis ble i 2002 en
malay-kinesisk politisk leder arrestert for å ha delt ut løpesedler som var kritiske til
kunngjøringen av Malaysia som et muslimsk samfunn. Landinfo vil derfor ikke se det som
usannsynlig at myndighetene har holdt politisk aktive kinesere under oppsyn (Minority at
Risk Project 2003; Immigration and Refugee Board of Canada 2004).
Situasjonen for kristne

Det er i utgangspunktet religionsfrihet i Malaysia, men grunnloven har noen restriksjoner når
det gjelder ikke-muslimske trossamfunn. Dette gjelder blant annet mulighet for å bygge
religiøse bygg. I henhold til US Department of State (2009) kan de større religiøse
minoritetene, som kristne, praktisere sin religion fritt og uten særlige restriksjoner (se også
Immigration and Refugee Board of Canada 2002).

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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