
 
 

Respons 

Kirgisistan: Etniske mongoler 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Er etniske mongoler en utsatt gruppe i Kirgisistan pga. sin etnisitet? 

Landinfo var på tjenestereise til Bisjkek og Osj i november 2008 og tok opp problemstillinger knyttet 
til etnisitet med flere kilder. Landinfo tok opp spørsmålet om mongoler spesielt. 

Etniske mongoler i Kirgisistan 
Kirgisere utgjør ca 65 % av befolkningen i landet. Russere og usbekere utgjør de største 
minoritetsgruppene i landet med henholdsvis 13 og 14 %. I tillegg har landet mellom 80 og 
100 ulike etniske grupper. Landinfo har ingen informasjon om hvor stor andel av 
befolkningen etniske mongoler utgjør.  

Landinfo tok opp spørsmålet om hvorvidt etniske mongoler er utsatt for 
diskriminering/overgrep grunnet sin etnisitet under intervjuer med en 
menneskerettighetsorganisasjon i Bisjkek. Organisasjonen jobber med å forbedre 
menneskerettighetsorganisasjonen i landet og driver lobbyvirksomhet overfor myndighetene 
for å få til lovendringer som skal forbedre den enkeltes menneskerettighetssituasjon.  

Organisasjonen hadde aldri hørt verken om at det bodde mange mongoler i Kirgisistan og 
heller ikke at dette skulle være en gruppe som hadde problemer pga. sin etnisitet. 
Organisasjonen var oppdatert på situasjonen til etniske uigurer, etniske russere, etniske 
tartarer og også etniske usbekere, men ikke om situasjonen til etniske mongoler.  

Landinfo tok også opp spørsmålet om etniske mongoler med en annen 
menneskerettighetsorganisasjon i Bisjkek i 2008, men heller ikke denne organisasjonen hadde 
hørt om diskriminering/overgrep overfor etniske mongoler.   
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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. 

Referanser 
 

Muntlige kilder: 

• Representanter for menneskerettighetsorganisasjoner og journalister. Intervjuer i 
Kirgisistan i 2004, april/mai 2007 og november 2008. 


	Landinfo var på tjenestereise til Bisjkek og Osj i november 2008 og tok opp problemstillinger knyttet til etnisitet med flere kilder. Landinfo tok opp spørsmålet om mongoler spesielt.
	Etniske mongoler i Kirgisistan
	Referanser

