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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2017-12-04 d. gavo šį paklausimą: 

 

- uzbekų tautybės asmenų, kurie yra Tadžikistano piliečiai, padėtis Tadžikistane (jų atžvilgiu vykdomi 

teisės pažeidimai, diskriminacija ir pan. jei tokie yra); 

- ar yra duomenų, kad Tadžikistano policija ar kitos teisėsaugos institucijos fabrikuoja bylas uzbekų 

tautybės asmenims, t. y. dėl tautybės jiems yra „prikabinami“ neišaiškinti nusikaltimai, jie yra 

apkaltinami terorizmu ar kitais nusikaltimais; 

- ar yra duomenų, kad uzbekai dėl savo tautybės susiduria su didesniu Tadžikistano teisėsaugos 

dėmesiu dėl tariamų sąsajų su terorizmu/radikalizmu; 

- „Hizb ut-Tahrir“ organizacija; Tadžikistano valdžios veiksmai prieš asmenis, įtariamus sąsajomis su 

šia organizacija. 

 

1. Tadžikistano kova su ekstremizmu 

  Priešingai nei kitose valstybėse Centrinėje Azijoje, nepriklausomybę paskelbusiose 1991 m., 

Tadžikistano raidos modelis skyrėsi nuo kitų naujųjų regiono respublikų, kadangi čia 1992 m. kilo 

pilietinis karas, pabaigtas 1997 m. Maskvos protokolu, kuriame prieš prezidento Emomali Rahmono 

valdymą ir jo rėmėjus kovojo susivienijusios įvairios idėjinės grupės nuo liberalų iki islamistų, tame 

tarpe ir uzbekai. Po karo Tadžikistane ėmė reikštis islamo atgimimo ženklai, nors religijos sugrįžimo į 

viešąjį ir asmeninį gyvenimą ženklų sugrįžimo genezės ištakas galima atrasti dar aštuntajame 

dešimtmetyje. Šis islamo atgimimas augo į vis labiau stiprėjantį proislamišką politinį judėjimą, neretai 

remiamą iš užsienio.
1
 Todėl Tadžikistane pastaraisiais metais suintensyvėjo šalies prezidento Embodii 

Rachmono vykdoma kova su politine islamizacija ir, kaip teigia Tadžikistano valdžios pareigūnai, 

religine radikalizacija. Yra keli įstatymai, numatantys atsakomybę už teroristinę veiklą. Nepriklausoma 

Rusijos naujienų agentūra „Interfax“ nurodo, kad Tadžikistano Kriminalinio kodekso 189 straipsnis 

draudžia „etninės, bendruomeninės ar religinės neapykantos kurstymą“, o 307 straipsnis draudžia 

„viešus konstitucinės Tadžikistano Respublikos santvarkos nuvertimo raginimus“.
2
 Pasaulio 

žiniasklaidoje 2016 m. pasirodė pranešimai, kad Tadžikistane policija 13 000 vyrų nuskuto barzdas, 

buvo uždaryta 160 tradicinius musulmoniškus drabužius parduodančių parduotuvių. Katare įsikūrusi 

naujienų agentūra „Al Jazeera“ šią informaciją papildė pranešimu, kad 1700 moterų buvo įtikintos 
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atsisakyti dėvėti veido dangalus, taip pat buvo uždrausta suteikti arabiškus vardus bei santuokos tarp 

pirmos eilės pusbrolių. 
3
 

  2009 m. įsigaliojo įstatymo pataisos, apribojančios religinio gyvenimo laisvę. Buvo sugriežtinti 

registraciniai reikalavimai, kriminalizuota neregistruota religinė veikla ir privatus religinis mokymas 

bei prozelitizmas. Numatytos bausmės už ekstremistinę, teroristinę, revoliucinę veiklą, kurių taikymas 

įmanomas netgi nebūtinai atlikus smurtinius aktus. Nustatytos ribos mečečių dydžiui ir kiekiui, leista 

valstybei kištis į imamų skyrimą ir pamokslų turinį. Religinėms organizacijoms imti taikyti 

reikalavimai gauti leidimus bendravimui su užsienyje esančiais to paties tikėjimo atstovais, taip pat 

nustatyta valstybės kontrolė religinėms publikacijoms. 2011 ir 2012 m. įvestos administracinio ir 

baudžiamojo kodekso pataisos numato naujas, griežtesnes bausmes su religija susijusiai nusikalstamai 

veiklai, tokiai, kaip „nepatvirtintas“ religinis susitikimas, o šių susitikimų organizatoriams numatomas 

laisvės atėmimas nuo 8 iki 12 metų. JAV Valstybės Departamentas savo ataskaitoje nurodė, kad 

„Tadžikistanas yra vienintelė pasaulio valstybė, kurioje jaunesniems nei 18 metų asmenims uždrausta 

dalyvauti viešose religinėse ceremonijose. Taip pat pastebima, kad islamiškuoju ekstremizmu 

kaltinamos praktiškai visos islamiškos organizacijos.
4
 

 

2. „Hizb ut-Tahrir“ organizacija Tadžikistane 

  „Hizb ut-Tahrir“ (arabiškai; liet.- Išsivadavimo partija) yra tarptautinė, panislamistinė politinė 

organizacija, atmetanti demokratinius principus, kurios tikslas yra islamo kalifato ar islamiškosios 

valstybės atkūrimas, kuris politiškai apjungtų visą pasaulinę musulmonų bendruomenę – ummah, 

įstatyminę bazę sudarytų šariato principai, o tolimesnė valstybė raida apimtų islamo sklaidą į likusias 

pasaulio dalis.
5
 Organizaciją 1953 m. įkūrė islamo mokslininkas Taqiuddin al-Nabhani Jeruzalėje. Al-

Nabhani taip pat išvystė vadinamąją „juodraštinę“ kalifato konstituciją, kurios esmė yra kalifato 

atkūrimas.
6
 Organizacija taip pat kviečia „be kompromiso sunaikinti“ Kašmyro induistus, rusus 

Čečėnijoje ir žydus Izraelyje.
7
 

  Organizacija yra paplitusi Vakarų Europos valstybėse, arabų ir Vidurio Azijos šalyse. Šiuo metu 

ji kaip teroristinė organizacija yra uždrausta Bangladeše, Kinijoje, Egipte, Vokietijoje, Indonezijoje, 

Jordanijoje, Kazachstane, Kirgizijoje, Libane, Pakistane, Rusijoje, Saudo Arabijoje, Tadžikistane, 

Turkijoje.
8
 

  Tadžikistane „Hizb ut-Tahrir“, kurios veikla buvo pastebima dar pilietinio karo laikais, 

daugiausia veikia šiaurinėje valstybės dalyje esančiame Ferganos slėnyje, daugiausia gyvenamame 
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etninių uzbekų teritorijoje, kuri iš trijų pusių supama Uzbekistano. Manoma, kad 2004 m. Tadžikistane 

galėjo būti 3000-5000 šios organizacijos narių.
9
 

  Tadžikistane šios organizacijos veikla nėra teisėta ir valstybė vykdo kovą prieš ją. 2005 m. buvo 

areštuoti 99, o 2006 m. - 58 „Hizb ut-Tahrir“ nariai.
10

 2012 m. Tadžikistane atsinaujino naryste 

teroristinėse grupuotėse, tokiose kaip „Hizb ut-Tahrir“ ir „Jamaat-i Tabligh“, kaltinamų asmenų 

areštai.
11

 Informacijos apie elgesį su nuteistaisiais ar asmenimis, įtariamais priklausymu šiai 

organizacijai, rasta nebuvo. 

 

3. Uzbekų padėtis Tadžikistane 

 

 
Uzbekų gyvenamos teritorijos Tadžikistano Respublikoje 

 

  Remiantis 2010 m. surašymo duomenimis, Tadžikistano Respublikoje gyveno 926 344 uzbekų, 

sudarydami 12.2 % visos valstybės gyventojų dalies.
12

 

 

  Etninių, religinių mažumų teisėmis besirūpinanti „Minority Rights Group International“ 

organizacija 2013 m. rugsėjį savo ataskaitoje pastebėjo, kad moterys ir mažumų atstovai nėra 

pakankamai atstovaujami Tadžikistane. Taip pat minimi persekiojimo atvejai: 2013 m. gegužę buvo 

užpultas pietinės Tadžikistano Chatlono provincijos uzbekų lyderis Salimas Šamsidinovas šiam viešai 
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pareiškus, kad vyriausybė vykdo nacionalistinę politiką. Nuo tada jis laikomas dingusiu. Šį įvykį 

tarptautinė nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ laiko politiniu 

grobimu. 2012 m. JAV valstybės departamentas savo ataskaitoje taip pat nurodė užfiksuotus prieš 

afganistaniečius ir uzbekus nukreiptus valdžios struktūrų puldinėjimus. Toje pačioje ataskaitoje taip pat 

pastebima, kad uzbekų ir kitų mažumų gyvenamosiose teritorijose gyventojams pasiekiamas prastesnis 

švietimas ir sveikatos priežiūra, vaikų sveikata prastesnė. 
13

 

  Tyrimo metu buvo rasta daugiausia apibendrinanti informacija apie uzbekų persekiojimą 

Tadžikistane nedetalizuojant konkrečių atvejų ir tai darant retai
14

, o rasta informacija, referuojanti į 

konkrečias detales, aptarta atskirai. „Eurasianet“, analitinis tyrimų centras, analizuojantis procesus 

Vidurio Azijoje, esantis prie Kolumbijos universiteto JAV, patalpino straipsnį, kuriame nurodoma, kad 

Tadžikistano uzbekų problemas iš esmės galima apibrėžti kaip susijusias su uzbekų kalbos vartojimu 

valstybinėse institucijose ir švietime.
15

 

  Tuo tarpu įvairiose ataskaitose nurodoma, kad Tadžikistane labai aktyviai vykdomas politinis 

persekiojimas. Pagrindinis motyvas susijęs su 2015 m. uždrausta, ekstremizmu kaltinama Islamo 

Atgimimo partija. Jos lyderis Muhiddin Kabiri teigė, kad partijos narių giminės nuolat susilaukia 

grasinimų.
16

 

 

  „Eurasianet“ situaciją detalizuojančiame straipsnyje lygindami Tadžikistano uzbekų ir Kirgizijos 

uzbekų padėtį Tadžikistane, pastebi daugiau pozityvių elementų, tačiau pabrėžia, kad Dušanbė uzbekus 

mato kaip potencialią „penktąją koloną“, kuria, dėl gausios uzbekų populiacijos Tadžikistane, gali 

pasinaudoti kaimyninis Uzbekistanas, „galintis norėti perbraižyti sienas“. Šie įtarinėjimai temdo ir 

dabartinius Uzbekistano ir Tadžikistano santykius, kurių kompleksinė dvišalių santykių problematika 

išsiplečia ir į energetikos klausimus.  

  „Eurasianet“ straipsnyje cituojamas Otkiras Nomanovas, Tadžikistano šiaurėje esančiame 

Istaravšane gyvenantis maisto produktų pardavėjas uzbekas, pasakojantis, kad tarpasmeninius taikius 

santykius tarp uzbekų ir tadžikų temdo valdžia, dėl kurios veiksmų susiduriama su diskriminacija. 

Otkiras Nomanovas pasakojo, kad jo sūnėnas atlieka 8 metų laisvės atėmimo bausmę už priklausymą 

organizacijai „Hizb ut-Tahrir“ ir paaiškino, kad vietiniam jaunimui nėra jokių perspektyvų kuo 

užsiimti, todėl jie atsisuka į islamą“. Panašią poziciją išreiškė ir Rusų-tadžikų slavų universiteto 

Dušanbė dėstytojas Aleksandras Sodikovas, teigęs, kad užimtumo trūkumas verčia uzbekus ieškoti 

atsakymų „į šį neteisingumą“ religijoje, o tuo naudojasi radikalios organizacijos. 

  Tyrimo metu „Eurasianet“ susisiekė su Tadžikistano vidaus reikalų ministerijoje dirbančiu 

asmeniu, kuris sutiko suteikti informaciją anoniminėmis sąlygomis (kadangi vidaus institucijų 

pareigūnai neturi teisės kalbėti su žiniasklaidos atstovais). Jis teigė, kad respublikoje „visi lygūs prieš 

įstatymą nepriklausomai nuo nacionalinės priklausomybės [...] Uzbekų, įtariamų dalyvavimu 

ekstremistinėje veikloje, sulaikoma yra daugiau nei tadžikų, tačiau valdžioje nėra diskriminacijos, 
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tiesiog jie (uzbekai) tradiciškai yra labiau linkę į islamiškojo radikalizmo idėjas“. Šis požiūris yra itin 

plačiai paplitęs valstybės struktūrose. Užfiksuotas atvejis, kuomet Europos saugumo ir 

bendradarbiavimo organizacijos seminare apie kovą su radikalizmu Tadžikistano Respublikos 

strateginių tyrimų centro direktorius Suchrobas Šaripovas pareiškė analogišką susirūpinimą, kad 

„daugelis „Hizb ut-Tahrir“ narių yra kilę iš uzbekiškos aplinkos“.  

  „Eurasianet“ kalbėjo su įvairiais uzbekais, kurie dėl persekiojimo baimės anonimiškumo 

sąlygomis teigė, kad Islamo atgimimo partija jų yra matoma kaip jų norų reprezentuotoja.
17

 Pastaroji 

pabrėžė, kad ji siekia užsitiktini labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių paramą – moterų, jaunimo ir 

etninių mažumų atstovų, kadangi patys uzbekai labai neaktyvūs politikoje.
18

 

  Nebuvo aptikta duomenų apie diskriminacinio pobūdžio etniniu pagrindu uzbekų susidūrimus su 

teisėsaugos institucijomis. JAV nevyriausybinė organizacija, ginanti demokratiją, politinę laisvę ir 

žmogaus teises „Freedom House“ 2016 m. apžvalgoje apie Tadžikistaną konstatuoja, kad etninių 

mažumų diskriminacija nėra reikšminga problema Tadžikistane.
19

 

  Viename straipsnyje į tarptautinę auditoriją orientuotos naujienų agentūros „Amerikos balso“ 

korespondentas iš Uzbekistano, gyvenantis emigracijoje, Malikas Mansuras teigė, kad uzbekai yra itin 

sparčiai besiradikalizuojanti tauta tiek Uzbekistane, tiek Tadžikistane, ypatingai Ferganos slėnyje. Šis 

polinkis į radikalizaciją, toliau rašo Malikas Mansuras, gali tapti pretekstu specialiosioms tarnyboms 

tęsti savo represinę, į kovą su ekstremizmu orientuotą politiką, kurios kvestionavimo galimybės taptų 

labai ribotos, kadangi šios kovos oficialus tikslas yra valstybės saugumo užtikrinimas.
20

 Už religinę 

laisvę kovojanti Norvegijos žmogaus teisių organizacija „Forum 18“ rašė, jog nemusulmonai yra taip 

pat tapę antiekstremistinės kampanijos taikiniu Tadžikistane bei nurodomi reidų į protestantų bažnyčias 

ar Jehovos liudytojų bei protestantų pastorių įkalinimo atvejai.
21

 

  „Minority Rights Group International“ rašo, jog įtampa tarp tadžikų ir uzbekų suintensyvėjo 2006 

m. lapkritį, kuomet tadžikų pasienietis nušovė kolegą iš Uzbekistano. Po to sekė abipusiai kaltinamieji 

veiksmai: Tadžikistano karinis teismas pradėjo dviejų uzbekų teismo procesą, kaltinamų Krašto 

apsaugos ministerijos Karinio instituto vadovo nužudymu šiam atsisakius kolaboruoti su generolu 

majoru Hudoberdijevu, etniniu uzbeku, bandžiusiu maištauti 1998 m.  

  Tadžikistano valdžia 2006 m. pabaigoje pradėjo transmigracijos programą, perkeliant tadžikus į 

strategiškai svarbias vietoves, tradiciškai apgyvendintas etninių uzbekų. Buvo perkelta apie 1000 šeimų 

į vakarinį šalies regioną. Uzbekų atstovai ir stebėtojai mano, jog tai daroma siekiant  sumažinti uzbekų 

populiacijos tankumą ir homogeniškumą.  

  Tačiau pagrindinis uzbekų nepasitenkinimo motyvas yra susijęs su mažėjančios galimybės gauti 

išsilavinimą uzbekų kalba, taip pat su ne visuomet užtikrinamomis visavertėmis galimybėmis naudoti 

uzbekų kalbą viešajame gyvenime ar žiniasklaidos trūkumą uzbekų kalba. 
22
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  2013 m. liepą Tadžikistano naujienų tinklalapis „Asia-Plus“, teigiantis nepriklausymą jokioms 

politinėms jėgoms, pranešė, kad Amu Darjos upėje Uzbekistane buvo rastas, kaip įtariama, 

Tadžikistano Chatlono provincijos uzbekų lyderio Salimo Šamsidinovo kūnas, nors 2013 m. „Asia-

Plus“ pasirodžioje žinutėje nurodyta, kad jo artimieji nepripažino kūną esant jo. Salimas Šamsidinovas 

buvo paskelbtas dingusiu 2013 m. kovo 16 d. Chatlono valdžia paskelbė nieko nežinanti apie šį 

dingimą, „Amnesty International“ nurodė, kad tai galėjo būti politiškai motyvuotas aktas.
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  Dar iki mirties, 2012 m. gegužę Šamsidinovas buvo užultas po kelių interviu Tadžikistano 

spaudoje, kur jis teigė, kad tam tikri Tadžikistano valdžios atstovai vykdo „nacionalistinę politiką“. 

Vietiniai šaltiniai ir opozicija šį įvykį susiejo būtent su tokiais Šamsidinovo žodžiais bei jo aktyvia 

veikla agituojant vietos uzbekus balsuoti už Rahmatilą Zoirovą 2012 m. lapkričio prezidento 

rinkimuose.
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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.
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