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Aserbajdsjan: ANDP
Problemstilling/spørsmål:
•

Er Iskander Hamidov knyttet til partiet?

•

Hvordan er partiet bygd opp? Har det for eksempel en egen ungdomsorganisasjon?

•

Hvordan er aktivitetsnivået til partiet i dag?

•

Er det noe samarbeid mellom partiet og andre partier?

•

Hvordan er kommunikasjonen mellom medlemmene?

•

Hvordan vurderer myndighetene ANDP som politisk faktor?

Bakgrunn

“Azerbaijan National Democrat Party” (ANDP) er et av de mindre blant mange små
opposisjonspartier i Aserbajdsjan. Generelt er opposisjonen i dagens Aserbajdsjan svak og
splittet. Det er mye gjensidig mistillit mellom partiene, og personlige ambisjoner hos lederne
ødelegger for samarbeidsklimaet. I forbindelse med valg har de hatt problemer med å samle
seg om én kandidat, og de har ofte vært uenige i spørsmålet om boikott eller ikke (Fuller
2007). De opererer under vedvarende press fra myndighetene og har store vanskeligheter med
å slippe til i mediene, som stort sett er statskontrollerte. Aktivitetsnivået er generelt lavt.
Det er lite informasjon om ANDP, også kalt “Grey Wolves Party” (“Boz Qurd”), i
engelskspråklige medier. Landinfo har derfor blant annet konsultert en anerkjent
menneskerettighetsorganisasjon i Aserbajdsjan for å få mer informasjon om partiet. I tillegg
forsøkte Landinfo å innhente informasjon om ANDP fra et annet opposisjonsparti og fra en
vestlig ambassade, uten at dette førte fram.
Iskander Hamidov

Iskander (Isgandar) Hamidov var innenriksminister i regjeringen til Popular Front i perioden
1992-1993. I 1995 ble han arrestert og dømt til 14 års fengselsstraff for mislighold av statlige
midler. Men av Amnesty International og Europarådet ble han regnet som en politisk fange.
Hamidov ble benådet av president Ilham Aliev i 2004 (Wikipedia u.å.). Hamidov satt som
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leder i ANDP fram til august 2008. Da ble han etterfulgt av Tufan Kerimli (Today.az 2008).
Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Landinfo har vært i kontakt med har Hamidov nå
forlatt partiet og driver i dag forretningsvirksomhet.
Hamidov tok i sin tid til orde for å bruke atomvåpen mot Armenia, og det til tross for at
Aserbajdsjan ikke en gang har slike våpen. Han gikk også inn for å opprette et stor-Tyrkia,
som blant annet skulle innbefatte Aserbajdsjan (Wikipedia u.å). I drøftinger med
opposisjonspolitikere fra andre partier gikk Hamidov i 2007 sterkt inn for at det ikke skulle
inviteres internasjonale organisasjoner for å overvåke valget i Aserbajdsjan (Fuller 2007).
Partiets oppbygning

I Aserbajdsjan setter loven om politiske partier klare krav til hvordan et politisk parti skal
være bygd opp. Menneskerettighetsorganisasjonen Landinfo har vært i kontakt med (e-post
februar 2010) opplyser at ANDP er bygd opp på samme måte som andre politiske partier; hvis
ikke hadde det blitt forbudt. ANDP har både en ungdomsorganisasjon og en
kvinneorganisasjon.
Partiets aktivitetsnivå

Menneskerettighetsorganisasjonen opplyser at partiets aktivitet stoppet nesten helt opp etter at
Hamidov gikk av som leder i 2008. Ifølge samme kilde gikk Hamidov i en offentlig uttalelse
da han gikk av langt i retning av å vedgå at ANDP ikke lenger var aktiv (e-post februar 2010).
Partiet er kjent for en heftig nasjonalistisk retorikk og tilhenger av en militær løsning på
konflikten om Nagorno-Karabakh (Wikipedia u.å). I desember 2009 meldte “Azeri Press
Agency” at 50 medlemmer av ANDP ville demonstrere utenfor den amerikanske ambassaden
i Baku mot at det skulle gies økonomisk støtte til separatistene i Nagorno-Karabakh
(Mammadli 2009).
Samarbeid med andre partier

Tidligere samarbeidet ANDP med Musavat og andre partier i Azadliq (Frihet), som er en
koalisjon av opposisjonspartier. Koalisjonen var aktiv i forbindelse med valgene i 2003 og
2005. I de senere år har ANDP inngått i en konkurrerende koalisjon som kalles “Union for the
Sake of Democracy” eller bare “Union for Democracy”. I denne koalisjonen inngår marginale
partier som “Classical Popular Front Party”, “Azadliq Party”, “People’s Party”, “Party Great
Azerbaijan” og “Party of National Salvation” (menneskerettighetsorganisasjon, e-post februar
2010). 2. november 2009 uttalte Ahmad Oruj, lederen for “Azadliq Party”, at ANDP var
ekskludert fra “Union for Democracy”. Begrunnelsen var manglende deltakelse fra ANDP i
unionen og uoverenstemmelser. Lederen for ANDP, Tufan Karim, kalte vedtaket for ulogisk
og illegalt. Karim opplyste at han fremdeles anser ANDP for å være en del av “Union for
Democray” (Today.az 2009).
Hvordan er kommunikasjonen innad i ANDP?

Menneskerettighetsorganisasjonen (e-post februar 2010) tviler på at ANDP har fått særlig
mange nye medlemmer etter 1995. Sammenholdt med den lave aktiviteten vil mange av
medlemmene, særlig på landsbygda, kunne ha liten kjennskap til hverandre. Men lederne og
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de virkelige veteranene vil nok være kjent for de fleste medlemmer. Partiet har publisert “Boz
Qurd” som fungerte som informasjonskanal. Menneskerettighetsorganisasjonen er ikke sikker
på om denne publikasjonen lenger eksisterer. Kilden har ikke sett noen uttalelser fra ANDP
gjengitt i de opposisjonelle elektroniske mediene den senere tid.
Hvordan vurderer myndighetene ANDP som politisk faktor?

Menneskerettighetsorganisasjonen skriver følgende: “It seems that the authorities don’t
consider ANDP as a political force at all.” Den siste politiske fangen fra ANDP ble arrestert i
oktober 2003 og løslatt i begynnelsen av 2005. I de senere årene har det ikke vært noen synlig
politisk forfølgelse av ANDP og dets medlemmer (e-post februar 2010).

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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