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Gautas paklausimas 2018-09-07: 

1. Ar Tadžikistano  islamo atgimimo partijos (TIAP) narių artimieji patiria netinkamą elgesį iš 

Tadžikistano valdžios pusės (atnaujinti dar 2017 m. sausį rengtą informaciją).  

2. Ar nepilnamečiai TIAP partijos narių giminaičiai susiduria su netinkamu elgesiu iš 

Tadžikistano valdžios atstovų/teisėsaugos pusės? 

3. Ar suaugę, TIAP partijos narių giminaičiai susiduria su netinkamu elgesiu iš Tadžikistano 

valdžios atstovų/teisėsaugos pusės? 

 

 

Rasta žemiau išdėstyta informacija, kuri byloja apie Tadžikistano opozicijos aktyvistų 

giminaičių- tiek suaugusių, tiek nepilnamečių - persekiojimą Tadžikistane. 

 

Pasak Human Rights Watch, Tadžikistano valdžios atstovai taiko tokio pobūdžio prievartą 

tremtyje esančių disidentų giminaičiams: savavališkai sulaiko (Dušambė policijos sulaikymo centro 

pareigūnas, nepanorėjęs būti įvardintu, tvirtino, kad nėra sulaikytų nei TIAP narių, nei TIAP narių 

giminaičių.
1
 ), grasina žaginimu, viešai gėdija, konfiskuoja kelionės dokumentus ir turtą, kursto į 

fizinį smurtą linkusią minią vykdyti teisingumą, bando įbauginti.
2 ,3 

 

Organizacijos Global Advocates Foundation valdybos pirmininkas Tomasz’as 

Klosowicz’ius tvirtina, kad: 

 
,,Tadžikistano vyriausybės žiauri įbauginimo kampanija prieš disidentų giminaičius, tarp jų ir mažamečius 
vaikus, plečiasi ir tampa vis įžūlesnė.<...> Draudimas keliauti prilygsta kolektyvinei bausmei, sankcionuotai 
aukščiausiame lygyje <...>” 4  

 

Kitos organizacijos keliavimo draudimą vadina giminaičiams ,,pasibjaurėtina praktika”, ,,prievarta”.
5
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JAV valstybės departamentas savo ataskaitoje už 2017 metus tvirtina: 

 

,,Valdžia paprastai pateikdavo pagrindimą areštams, tačiau sulaikytieji ir pilietinės visuomenės grupės 
dažnai pranešdavo apie sufalsifikuotus kaltinimus. Arba išpūsdavo smulkius incidentus, kad galėtų atlikti 
politiškai motyvuotus areštus. Pavyzdžiui, dešimtys tremtyje esančių aktyvistų šeimos narių buvo nubausti 
už tariamus savo giminaičių nusižengimus stengiantis įtikinti juos  nutraukti savo veiklą užsienyje. 
Žmogaus teisių organizacijos įtaria, kad politinės opozicijos aktyvisto tėvas buvo sulaikytas prieš rugsėjį 
vykusio Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ,,Žmogiškosios dimensijos įgyvendinimo“ 
susitikimą Varšuvoje. Human Rights Watch ir ,,Norvegijos Helsinkio komitetas“ taip pat pranešė [2017 m.] 
liepą, kad valdžios atstovai sulaikė, tardė ir grasino giminėms dešimčių taikių opozicijos aktyvistų, 
susirinkusių Vokietijoje paminėti 20-ųjų taikos sutarties, kuria buvo užbaigtas Tadžikistano pilietinis karas, 
metinių.6 

 

Pasak Ekseterio universiteto Centrinės Azijos politinių tremtinių duomenų bazės projekto 

vadovės Saipira‘os Furstenberg, pažeminimas atlieka pagrindinį vaidmenį darant psichologinį 

spaudimą: ,,Valdžia dažnai primena vietos gyventojams apie ,,gėdą“, kurią tremtiniai užtraukė savo 

šeimos nariams. Su tremtyje esančių aktyvistų giminaičiais elgiamasi priešiškai, savo bendruomenių 

jie kaltinami dėl tremtyje esančio šeimos nario politinės veiklos.“
7
 

 

Pasak Freedom House Lietuvoje, ,,tokiose režimo valstybėse kaip Tadžikistanas, tikimybė, 

jog dėl aktyvios opozicinės veiklos gali nukentėti šeimos nariai, o kartais net ir giminaičiai, yra gana 

didelė”, tokia praktika Centrinėje Azijoje yra įprasta“. Organizacija patvirtino remdamasi vietos 

žmogaus teisių gynėjų liudijimu, kad ,,atvejų, kuomet vaikai yra skriaudžiami ir persekiojami 

mokykloje vien tik todėl, kad jų tėvai yra (arba tiesiog yra kaltinami, nors nėra) opozicijoje, yra ne 

vienas”.
8
 

 

Žiniasklaida ir nevyriausybinės organizacijos 2018 m. buvo ypač susirūpinusios dviejų 

vaikų likimu. Vienas jų -tai dešimtmetė opozicijos aktyvistės, buvusios taikaus politinio judėjimo 

,,Grupė 24” narės,
 
Shabnam Khudoydodova

9
 duktė Fatima Davlatova. Kitas vaikas – 3-ios stadijos 

sėklidžių vėžį turintis
10

 (apelsino dydžio auglys)
 
 keturmetis ,,Tadžikistano islamo atgimimo partijos 

nario Ruhullo Tillozoda sūnus bei šios partijos vadovo
11

, apkaltinto terorizmu ir pasikėsinimu 

įvykdyti perversmą
12

 Muhiddino Kabiri, pabėgusių iš Tadžikistano dėl persekiojimo 2015 metais,  

anūkas Ibrohim Hamza. 2018 m. liepos mėn. gydytojai konstatavo, kad pastarajam būtina itin skubi 

medicininė pagalba užsienyje, kad nekiltų rimtų komplikacijų. Iš šių vaikų šeimų buvo paimti 

kelionės dokumentai ir gimimo liudijimai, kad jie negalėtų išvykti iš šalies. Mergaitei ir jos šeimos 

nariams vėliau buvo grąžinti, bet išvykti jiems vis tiek buvo neleista, jie buvo išssodinti iš lėktuvo. Iš 

berniuko giminaičių paimti ir mobilieji, jiems buvo neleidžiama kontaktuoti už kaimo ribų. Vaikų 
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šeimos buvo vadinamos teroristai, liaudies priešais. Berniuko mama  buvo verčiama žurnalistams 

pasakyti, kad pati pametė pasą, nors jis buvo iš jos atimtas pareigūnų.
13 

2018 m. rugpjūčio mėn., 

valdžia davė sutikimą jiems išvykti.
14 

Nevyriausybinės organizacijos šiuos vaikus laiko politiniais 

įkaitais, kurie buvo keletą metų bausti už  savo tėvų taikią politinę ir žmogaus teisių veiklą.
15

 

Fatimos Davlatovos motina Shabnam Khudoydodova pasakojo, kad žmonės protestavo 

prieš jos dukterį, įėję į klasę sumušė, rodė pirštais į jos dukrą ir sakė ,,Susipažinkite su teroriste“. 

Tada pargabeno ją namo senelei. Minia į ją mėtė kiaušinius, akmenis, obuolius, mušė rankomis, 

išdaužė langą, išlaužė duris, grasino sudeginti namą, nužudyti. Dukterėčia, kaip pasakoja aktyvistė, 

rašė, jog jos duktė nuolat verkia ir kad visi šeimos nariai bijo.
16

 Minios išpuolis buvo įvykdytas 

būtent tą dieną (2016 m. rugsėjo 20 d.), kai Fatimos Davlatovos motina kalbėjo nevyriausybinių 

organizacijų žmogaus teisių konferencijoje Varšuvoje.
 17 

Shabnam Khudoydodovos brolis dėl sesers veiklos buvo pašalintas iš universiteto, motina 

kenčia nuo hipertenzijos.  
18

  

 

2017 m. vasario mėn. neleista išvykti ir garsaus tadžikų advokato Jamshedo Yorovo, 

prašančio prieglobsčio Lenkijoje, giminaičiai. o 15-metei dukteriai grasinta išžaginimu.
19

 

 

 

 

 
PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 
apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, 
įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be 
to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra 
pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks 
politinis pareiškimas.20 
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