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2019-04-01 Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie saugumo 

padėtį Čečėnijoje bei apie užsienio šalyse ilgą laiką gyvenusių Čečėnijos piliečių galimybes 

grįžti į kilmės valstybę: 

1.  Ar Čečėnijoje vis dar vyksta beatodairiško smurto veiksmai, dėl kurių padėtis šalyje 

laikoma nesaugia? 

2. Ar ilgą laiką užsienyje gyvenę čečėnai, grįžę susiduria su žmogaus teisių pažeidimais iš 

valstybės pareigūnų pusės?  

 

Bendra informacija. Čečėnija yra Rusijos Federacijos respublika, kurioje, remiantis 

World Atlas tinklapio duomenimis, šiuo metu gyvena 1.103.686 žmonių.1 Po Sovietų Sąjungos 

žlugimo, 1991 m. Čečėnija paskelbė apie savo nepriklausomybę. Kitais metais Čečėnijos-

Ingušijos Respublika buvo padalinta į dvi atskiras respublikas: Ingušiją, kuri norėjo likti Rusijos 

Federacijos dalimi ir čečėnų Ičkerijos Respubliką, kuri siekė tapti nepriklausoma valstybe. 2007 

m. politikos apžvalgininkai rašė: „Šiaurės Kaukazo regionas Rusijoje visada buvo probleminis 

tiek žvelgiant iš istorinės, tiek iš esamos perspektyvos. Šio regiono respublikas sieja ne tik 

vyraujanti islamo religija, bet ir fantastišką mastą pasiekusi korupcija, klaninė politinio ir 

ekonominio visuomenės gyvenimo organizacija, didžiulis nedarbas. Dėl musulmoniškoms 

tautoms būdingo demografinio augimo skurdas didėja, didelė visuomenės dalis marginalizuojasi 

– taip susidaro palanki niša įvairaus pobūdžio radikalams“.2  

 

Didžiausia problema Rusijai Šiaurės Kaukazo regione buvo Čečėnijos nepriklausomybės 

siekis. Dvejomis karinėmis kampanijomis čečėnų laisvės siekis buvo numalšintas, tačiau kartu 

pateiktas naujas santykių tarp Maskvos ir Čečėnijos variantas. Maskva sutiko bendradarbiauti su 

„nuosaikiais separatistais“, o savo politikai įgyvendinti pasirinko Ramzaną Kadyrovą, kurio 

valdžia Čečėnijoje  remiasi jėgos struktūromis, sudarytomis iš amnestuotų kovotojų.3 Tokia 

padėtis, kai Čečėnijos valdžia sukoncentruota vienvaldžio lyderio rankose, o resursų valdymas 

atitenka centrui, paranki Rusijos valdantiesiems: problemiškos teritorijos valdymas yra 

deleguotas vietiniam vadui, tačiau šalis lieka finansiškai priklausoma nuo centro.   

                                                
1 World Atlas, Republic of Chechnya, Russia, <https://www.worldatlas.com/eu/ru/ce/a-chechnya-republic-russia.html> [Žiūrėta 
2019-04-04] 
2 Evaldas Mikutis, „Centralizmas ir separatizmas Šiaurės Kaukaze“, Tyrimų ir analizės centro „Geopolitinių studijų centras“ tinklapis 
geopolitika.lt, 2007-09-24 <http://www.geopolitika.lt/?artc=1179> [Žiūrėta 2019-04-04] 
3 Ten pat, <http://www.geopolitika.lt/?artc=1179> [Žiūrėta 2019-04-04] 
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Kadyrovą paskyrus Čečėnijos prezidentu, separatistinis regionas tapo artimu V. Putino 

sąjungininku. Straipsnyje „Kadyrovo era“ rašoma: „nors oficialiai Čečėnija yra Rusijos 

Federacijos dalis, dabartiniam jos lyderiui pavyko sumažinti rusų valdžios struktūrų įtaką ir 

faktiškai savarankiškai vadovauti respublikai. [...] Kol kas Kadyrovo ir Putino sugyvenimas 

atrodo abipusiai naudingas, Čečėnijoje palyginti ramu, o Rusijos propaganda gali naudoti šiuos 

santykius kaip „civilizacijų dialogo“ šalies viduje pavyzdį.“4 

 

Saugumo situacija Čečėnijoje. Ar Čečėnijoje vis dar vyksta beatodairiško smurto 

veiksmai, dėl kurių padėtis šalyje laikoma nesaugia?  

 

2007 m. vasarį Rusijos prezidento sprendimu, Čečėnijos vadovu buvo paskirtas 

Ramzanas Kadyrovas. Nors formaliai Čečėnijos Respublika yra Rusijos Federacijos federalinis 

subjektas, tačiau, tarptautinių santykių ekspertų teigimu, ši šalis yra Ramzano Kadyrovo „privati 

valstybė“ arba „Kadyrovo kalifatas“5, kuriame „Rusijos įstatymai negalioja, o vienintelis 

[įstatymas], kuris galioja – Ramzano Kadyrovo žodis.“6 Pasak Rusijos aktyvisto ir 

opozicionieriaus Ilja Jašino, „Čečėnija - tai [autonominė] valstybė Rusijos valstybėje, kurios 

išlaikymui iš Rusijos federalinio biudžeto yra skiriamos milžiniškos sumos, tačiau Rusijos 

įstatymai šioje šalyje neveikia. [...] Kadyrovas savo rankose yra sutelkęs didžiulius finansinius, 

politinius ir, svarbiausia, jėgos struktūrų resursus. Šiandien Čečėnijos vadovo žinioje yra apie 

80.000 puikiai parengtų kovotojų, vadinamųjų „kadyrovcų“, kurie paklūsta tik Ramzanui 

Kadyrovui. Tai jo „asmeninė gvardija“.7  

 

2014 m. Danijos migracijos tarnybos (toliau-DIS) atliktos faktų paieškos misijos 

Maskvoje, Grozne ir Volgograde metu nustatyta, kad „masiniai žmogaus teisių pažeidimai“, 

kurie vyko 1995-1997 m. Čečėnijoje, nebevykdomi. Ataskaitoje teigiama, jog nepastebėta 

atvejų, kuomet Čečėnijos policija ar Rusijos armijos kariai akivaizdžiai [kažką] persekiotų, 

tačiau „sudėtinga įvertinti, kas vyksta „giliau po vandeniu“.8 Vienos iš Rusijoje esančių Vakarų 

valstybių ambasadų teigimu, saugumo padėtis Čečėnijoje šiuo metu yra „ženkliai geresnė“ negu 

anksčiau, tuo tarpu žmogaus teisių situacija pastaruosius metus „stabiliai prastėjo“ – baimė 

Čečėnijos visuomenėje išaugo iki „beprecedenčio“ lygmens.9 Pasak minėtos ambasados atstovo, 

visoje šalyje tvyro baimės atmosfera, todėl vietos gyventojai apie žmogaus teisių pažeidimus ir 

valdžios taikomas represijas pranešti bei apskritai kalbėti vengia. Čečėnijoje veikia galinga 

propagandos mašina, kurianti „sėkmės istorijas“ apie nuolat gerėjantį gyvenimą šalyje, 

akcentuojanti čečėnų nacionalizmo, sufizmo religijos svarbą, pristatanti Kadyrovą kaip Rusijos 

herojų, paprastą, tikintį, lojalų Rusijos prezidentui Putinui ir labai mylimą šalies žmonių vadovą.  

                                                
4 Olegas Volkovas, „Kadyrovo era“, Tyrimų ir analizės centro „Geopolitinių studijų centras“ tinklapis geopolitika.lt, 2015-11-18, 
<http://www.geopolitika.lt/?artc=7611> [Žiūrėta 2019-04-08] 
5 Uwe Halbach, „Chechnya‘s status within the Russian Federation. Ramzan Kadyrov‘s Private State and Vladimir Putin‘s Federal 

„Power Vertical“ SWP Research Paper, 2018 m. gegužė, <https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP02_hlb.pdf> [Žiūrėta 2019-04-08]  
6 Ukrainos portalo TSN interviu su Ilya Yashin „Krymo problema išsispręs tada, kai Putinas atsistatydins“, 
<https://ru.tsn.ua/interview/problema-s-krymom-reshitsya-posle-uhoda-putina-427825.html> [Žiūrėta 2019-04-08] 
7 Ten pat, <https://ru.tsn.ua/interview/problema-s-krymom-reshitsya-posle-uhoda-putina-427825.html> [Žiūrėta 2019-04-08] 
8 Danijos migracijos tarnyba, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – 
residence registration, racism and false accusations , 2015 m. sausis, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 
2019-04-09] 
9 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 2019-04-09] 

http://www.geopolitika.lt/?artc=7611
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Ekspertų vertinimu, Čečėnijos religinis gyvenimas yra „labiausiai reguliuojamas“ 

Rusijoje.10 Islamiškasis sufizmas yra valstybinės ideologijos dalis. Šalyje praktikuojama 

priverstinė islamizacija, kuri prieštarauja Rusijos Federacijos konstitucinei nuostatai, jog 

valstybėje oficialiai įtvirtintos religijos nėra. Čečėnijos valstybės politika yra „atvirai priešiška 

bet kokiai prieštarai religijos klausimu, propaguojamas vahabitų persekiojimas, jų atžvilgiu 

naudojamas smurtas“.11 Nepaisant oficialių pareiškimų, kad Čečėnijoje ekonomikos lygis 

stabiliai auga ir pragyvenimo lygis gerėja, vietinių teigimu, skaičiai yra klaidinantys, nedarbo 

lygis šalyje išlieka pakankamai aukštas, korupcijos mastai dideli, nemaža dalis ekonomikos 

tebėra „šešėlyje“. Šaltinių teigimu, takoskyra tarp skurdžiai gyvenančių eilinių čečėnų ir 

valdančiųjų klanų, elito atstovų yra milžiniška. 

 

Vertinant kitus Čečėnijos rodiklius, svarbu pažymėti, jog iš šalies emigruojančių žmonių 

skaičius nuosekliai auga – 2008-2015 m. laikotarpiu iš šalies išvyko apie 150.000 piliečių.12 

Pagrindinėmis čečėnų emigracijos priežastimis įvardijamos valdžios pareigūnų taikomos 

represijos, ekonominės priežastys, kraujo kerštas, kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų stoka, 

smurtas artimoje aplinkoje, persekiojimas dėl išpažįstamos religijos.13 Remiantis organizacijos 

International Crisis Group atstovo duomenimis, didžioji dalis žmonių Čečėnijoje dirba 

neoficialiai, taip pat dalis jų vyksta į darbą Rusijos regionuose – Maskvoje ir kituose – bei 

siunčia uždarbį į Čečėniją ten gyvenantiems artimiesiems. Čečėnai, kurių istorijos buvo 

paviešintos 2016 m. gruodį naujienų portale Meduza14, pasakojo, kad buvo priversti išvykti dėl 

giminystės ryšių su nužudytais vahabitais, dėl to, kad laiku negaudavo atlyginimo, taip pat dėl 

griežtų represijų, taikomų asmenims, kvestionuojantiems valdančiųjų sprendimus. 

 

Pasak Asssociated Press, 2019 m. sausio duomenimis, dauguma Kadyrovo kritikų buvo 

išvaryti iš šalies arba nužudyti.15 Bet koks su oficialia Čečėnijos valdžia nesuderintas žodis arba 

veiksmas nelieka nepastebėtas. Nustatyti žmonių persekiojimo, fizinį smurto, dingimų be žinios, 

prievartos, grasinimų asmenims ir jų šeimos nariams atvejai. Čečėnijoje vyraujantis režimas 

demonstruoja „netoleranciją“ seksualinių mažumų, salafizmo (vahabizmo), asmenų ar asmenų 

grupių, kritikuojančių šalies valdančiuosius, atžvilgiu.  

 

Čečėnė Nazira pasakoja apie savo išvykimo priežastis: „Mano vyro sūnėnai buvo 

vahabitai. 2005 m. susirėmimo su Kadyrovo žmonėmis metu jie buvo nužudyti. Po šio įvykio 

mano vyrą ėmė kankinti Federalinė saugumo tarnyba (FST). Nuolat sulaukdavome grasinimų. 

Jie atvykdavo vidury nakties ir išsivesdavo jį reikalaudami atskleisti, kokiai grupei priklausė jo 

sūnėnai. [...] Nuoširdžiai, ten neįmanoma gyventi. Turite pamatyti, kad galėtumėte patikėti. Aš 

                                                
10 International Crisis Group (ICG), „Chechnya: the Inner Abroad“, Europe Report N.236, 2015-06-30, 
<https://www.ecoi.net/en/file/local/1077480/1226_1435827871_236-chechnya-the-inner-abroad.pdf> [Žiūrėta 2019-04-10] 
11 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-10] 
12 European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report: Russia, “The Situation for Chechens in Russia”, 
August 2018, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf> [Žiūrėta 2019-04-09] 
13 European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report: Russia, “The Situation for Chechens in Russia”, August 
2018, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf> [Žiūrėta 2019-04-09] 
14 Ilya Azar, „When you come back, we‘ll kill you“, Nepriklausomų naujienų portalas Meduza, 2016-12-08, 
<https://meduza.io/en/feature/2016/12/08/when-you-come-back-we-ll-kill-you> [Žiūrėta 2019-04-09] 
15 European Asylum Support Office, Country of Origin Information Report: Russia, “The Situation for Chechens in Russia”, August 

2018, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf> [Žiūrėta 2019-04-09] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1077480/1226_1435827871_236-chechnya-the-inner-abroad.pdf
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buvau liudininkė situacijoje, kuomet buvo kankinamas jaunas žmogus. Jie [kadyrovcai] norėjo 

sužinoti, kokiai grupuotei priklausė [jo broliai]. [...] Negaliu papasakoti. Tai uždrausta 

musulmonams. Prieš jį buvo panaudotas [seksualinis] smurtas. Visa tai nutiko mano akivaizdoje. 

Svarbiausia, jie viską įrašinėjo [savo mobiliaisiais], veidus prisidengę kaukėmis. Tas vaikinas 

vėliau nusižudė, nes negalėjo gyventi su tokia gėda.16 

 

Ibrahimas - vienas iš daugelio čečėnų, bandantis per Brestą nuvykti į Lenkiją ar kitą 

Europos Sąjungos valstybę, pasakoja: „Man buvo pavojinga likti [Čečėnijoje]... Aš buvau 

verčiamas tarnauti armijoje [...] Mane išsivežė naktį. Buvau mušamas, mane kankino elektra, 

laikė mano galvą įkišę į maišą. Aš buvau sulaikytas dešimt dienų. Jie man liepė pasirašyti 

dokumentus, kad dirbsiu jiems. Jie sakė, kad jei sutiksiu ir pasirašysiu kontraktą, jie man mokės 

100.000 rublių per mėnesį, duos namą, mašiną ir „žalią šviesą“ viskam. Bet jeigu aš būčiau 

tapęs „Kadyrovo žmogumi“, turėčiau „eiti prieš žmones“. Jie man sakė, kad jeigu bus liepta 

žudyti, turėsiu žudyti. Bet jeigu aš padaryčiau kažką blogo, tuomet mano vaikai taptų keršto 

[pastaba: kalbama apie kraujo kerštą]17 aukomis, netgi jei žūčiau. Būtų vendeta.18  

 

DIS ataskaitoje pažymima, kad „nebūtų teisinga teigti, jog visi čečėnai išvyksta iš šalies 

dėl netinkamo elgesio ar žmogaus teisių pažeidimų. Dalis čečėnų emigruoja dėl ekonominių 

priežasčių“19. Kita vertus, faktas, kad Šengeno viza kainuoja apie 2000 eurų asmeniui, o prie šios 

sumos pridėjus kelionės į Europą ir pragyvenimo išlaidas, „tai sudaro sumą, kuri paprastam 

Čečėnijos piliečiui yra „finansiškai nepakeliama“, todėl, pasak regiono ekspertų, iš Rusijos 

čečėnai išvyksta turėdami rimtesnę priežastį – dažniausiai tai įvardijama kaip „problemos su 

Čečėnijos valdžia.“20  

 

Žurnalistas, dirbantis Kaukazo regione, paaiškino, kad čečėnai paprastai neinformuoja, 

kuria kryptimi jie išvyksta, tačiau, kalbant abstrakčiai, jie labiau linkę ne likti, o išvykti iš 

Rusijos Federacijos, prioritetinėmis kryptimis pasirinkdami Europos, Centrinės Azijos valstybes. 

Akcentuojama, jog Kadyrovo režimo kritikams „niekur nėra saugu“21 – nei Rusijoje, nei 

Europoje, be to, yra didelė rizika, jog nukentės jų šeimos nariai, artimieji. 

 

Apibendrinant saugumo padėtį Čečėnijoje, galima teigti, jog pastaruosius penkerius 

metus saugumo padėtis šalyje gerėja, pavieniai sukilėlių išpuoliai yra reti, o pranešimų apie 

didesnio masto susirėmimus ar masinius smurto protrūkius, paskutiniu metu nebuvo gauta. 2017 

m. gruodį Rusijos saugumo tarnybos pranešė, jog ginkluotos [sukilėlių] grupuotės Šiaurės 

                                                
16 Ilya Azar, „When you come back, we‘ll kill you“, Nepriklausomų naujienų portalas Meduza, 2016-12-08, 
https://meduza.io/en/feature/2016/12/08/when-you-come-back-we-ll-kill-you [Žiūrėta 2019-04-09] 
17 Kraujo kerštas – paprotys, susiformavęs klaninėje visuomenėje kaip priemonė apginti savo ir savo klano garbę bei nuosavybę. 
Čečėnijoje – populiarus ir praktikuojamas iki šių dienų, siekiant „atkurti teisingumą“.  
18 Ilya Azar, „When you come back, we‘ll kill you“, Nepriklausomų naujienų portalas Meduza, 2016-12-08, 
https://meduza.io/en/feature/2016/12/08/when-you-come-back-we-ll-kill-you [Žiūrėta 2019-04-09] 
19 Danijos migracijos tarnyba, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – 
residence registration, racism and false accusations , 2015 m. sausis, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 
2019-04-09] 
20Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 2019-04-09] 
21 Ten pat, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 2019-04-09] 
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Kaukaze yra visiškai eliminuotos.22 Regioną tyrinėjantys ekspertai atkreipia dėmesį į tai, jog 

čečėnų visuomenėje dominuoja itin aukštas baimės lygis. Valdžios vykdomas žmonių 

bauginimas yra toks didžiulis, jog „tai yra tapę žmogaus asmenybės dalimi“, „čečėnai yra tame 

taške, kuomet jie jau patys tiki „mylintys drakoną“.23 Žmogaus teisių pažeidimai, įskaitant 

neteisėtus sulaikymus, fizinį smurtą sulaikytųjų atžvilgiu, Čečėnijoje tapo dažnesni ir jų 

akivaizdžiai padaugėjo dėl valstybės vykdomos represinės politikos seksualinių mažumų, 

valdžios kritikų ir asmenų, išpažįstančių salafizmo ideologiją, atžvilgiu.  

 

Ar ilgą laiką užsienyje gyvenę čečėnai, grįžę susiduria su žmogaus teisių pažeidimais 

iš valstybės pareigūnų pusės?  

 

Remiantis Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros duomenimis, 2016 m. 97.810 Rusijos 

Federacijos piliečių kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos jiems suteikimo.24 Nustatyta, jog didžioji 

dalis jų – čečėnų tautybės. Pagrindinės Europos valstybės, į kurias kreipiasi minėti užsieniečiai – 

Prancūzija, Vokietija, Austrija, Belgija. Nors tikslių duomenų apie tai, kiek čečėnų tautybės 

asmenų gyvena konkrečiose Europos Sąjungos valstybėse, nėra, ekspertu manymu, skaičius gali 

siekti iki 150.000 (~40.000 Prancūzijoje, 30.000 Austrijoje, 20.000 Belgijoje ir apie 10.000 

Vokietijoje, likę – kitose ES šalyse).25  

 

Žiūrint iš istorinės perspektyvos, verta paminėti, jog čečėnų emigrantų skaičius 

pastebimai išaugo 1999-2002 m. laikotarpiu, kuomet Čečėnijoje buvo vykdoma vadinamoji 

„antiteroristinė operacija“. Akivaizdus emigrantų iš Rusijos skaičiaus padidėjimas taip pat 

stebimas nuo 2013 metų: pavyzdžiui, 2012 m. Vokietijoje dėl prieglobsčio suteikimo kreipėsi 

3.202 Rusijos piliečiai, o 2013 m. prašymų suteikti tarptautinę apsaugą Rusijos piliečiams buvo 

pateikta keturis kartus daugiau – 14.487.26 Siekiant atsakyti į klausimą, koks faktorius nulėmė 

tokį migrantų skaičiaus išaugimą, buvo atliktas tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad naujoji 

migracijos banga iš Čečėnijos į Vokietiją kilo dėl ES šalyse narėse gyvenančių čečėnų diasporos 

narių paskleistos realybės neatitinkančios informacijos, jog Rusijos Federacijos piliečiams 

Europos Sąjungoje yra taikomos supaprastintos procedūros, susijusios su gyvenimo užsienyje 

legalizavimu, socialinių išmokų skyrimu bei kitų socialinės paramos formų taikymu. 

 

Šaltinių duomenimis, ES šalių narių požiūris į humanitarinę migraciją iš Čečėnijos yra 

dvipusis: viena vertus, diktatoriškas Kadyrovo režimas, daugybiniai žmogaus teisių pažeidimai 

bei galimybės teisiniu būdu apsiginti nebuvimas tiek Čečėnijoje, tiek Rusijoje yra suprantamas. 

Kita vertus, kyla įtarimas, jog dalis Rusijos piliečių, pateikusių prašymą dėl prieglobsčio 

                                                
22 Uwe Halbach, „Chechnya‘s status within the Russian Federation. Ramzan Kadyrov‘s Private State and Vladimir Putin‘s Federal 

„Power Vertical“ SWP Research Paper, 2018 m. gegužė, <https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2018RP02_hlb.pdf> [Žiūrėta 2019-04-08]  
23 Danijos migracijos tarnyba, Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – 
residence registration, racism and false accusations , 2015 m. sausis, <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 
2019-04-09] 
24 Olga Gulina, „What happens when Chechens seek asylum in Europe?“, Intersection: Russia/ Europe/ World, 2017-10-02, 
<http://intersectionproject.eu/article/russia-europe/what-happens-when-chechens-seek-asylum-europe> [Žiūrėta 2019-04-11] 
25 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-11] 
26 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-11] 
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suteikimo ES šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje, siekia patekti į šalį su tikslu destabilizuoti esamą 

tvarką, veikia „Kremliaus užsakymu“.27 

 

Europos prieglobsčio paramos biuro atskaitoje „Čečėnų padėtis Rusijos Federacijoje“ 

nurodoma, jog dalis čečėnų iš savo šalies vyksta į kitus Rusijos regionus – praktiškai visoje 

Rusijoje yra susikūrusios čečėnų bendruomenės28. Remiantis 2010 m. vykusio gyventojų 

surašymo duomenimis, daugiausia čečėnų gyvena Ingušetijoje (18.765 asmenys), Maskvos 

srityje (14.524 asmenys), Stavropolio krašte (11.980 asmenų) ir Rostovo regione (11.449 

asmenys).29 Šie duomenys galimai nėra visiškai tikslūs, kadangi ne visi Rusijos gyventojai 

surašymo metu deklaravo savo tautybę. Kaip pavyzdys pateikiamas Volgogrado atvejis, kuomet 

pagal 2010 m. duomenis šiame regione gyveno 9649 čečėnai, o 2014 m. atvykus Danijos 

migracijos tarnybos faktų paieškos misijai paaiškėjo, jog tikrasis čečėnų rezidentų skaičius 

Volgograde yra du kartus didesnis.30  

 

Pasak vietos žmogaus teisių grupės Pilietinės paramos komitetas, Rusijos regionai 

nenoriai priima čečėnų tautybės asmenis, nes „priėmimo mechanizmai nefunkcionuoja [pilna 

apimtimi], jiems nesuteikiamas viduje perkelto asmens statusas, „stringa“ registracijos 

procesas.31 Vadovaujantis Rusijos Federacijos piliečių judėjimo laisvės ir teisės pasirinkti 

gyvenamąją vietą šalyje įstatymu, Rusijos Federacijos piliečiai privalo užregistruoti savo laikino 

arba nuolatinio gyvenimo šalyje vietą Rusijos vidaus reikalų ministerijos struktūriniame 

padalinyje atvykę asmeniškai arba elektroniniu būdu, naudodamiesi prieiga prie elektroninės 

valdžios vartų Gosuslugi.32 Kita vertus, registracijos procedūra čečėnų tautybės Rusijos 

piliečiams nėra problema, pažymima DIS ataskaitoje „Saugumo padėtis ir žmogaus teisių 

situacija Čečėnijoje bei čečėnų padėtis Rusijos Federacijoje – registracija, rasizmas ir 

sufabrikuoti kaltinimai“.33 

 

Siekiant atsakyti į klausimą, ar čečėnų kilmės Rusijos Federacijos piliečiai, kurie išvyko 

iš Čečėnijos ir ilgą laiką gyveno užsienio šalyse, susiduria su diskriminacinio pobūdžio 

veiksmais jiems grįžus į kilmės valstybę (Čečėniją arba Rusijos Federaciją), buvo ieškoma 

informacijos šiose dokumentų paieškos sistemose: ecoi.net, easo.coi.europa.eu, refworld.org, 

kilmės valstybės oficialiame vyriausybės tinklapyje chechnya.gov.ru, nepriklausomame interneto 

dienraštyje Kavkazskij uzel.  Žemiau pateikiama surinkta informacija:  

 

1. 2007-12-14 Čečėnijos prezidento oficialioje svetainėje rašoma, jog Čečėnijos 

Respublikos prezidentas Ramzanas Kadyrovas kreipiasi į savo tautiečius, gyvenančius užsienio 

valstybėse, kviesdamas juos grįžti namo ir kurti savo gyvenimą gimtinėje: „Brangūs tautiečiai! 

                                                
27 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-11] 
28 European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report: Russia, “The Situation for Chechens in 
Russia”, August 2018, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf> [Žiūrėta 2019-04-09] 
29 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-09] 
30 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-09] 
31 European Asylum Support Office (EASO), Country of Origin Information Report: Russia, “The Situation for Chechens in Russia”, 
August 2018, <https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Chechens_in_RF.pdf> [Žiūrėta 2019-04-09] 
32 Ten pat, [Žiūrėta 2019-04-09] 
33 Danijos migracijos tarnyba, „Security and human rights in Chechnya and the situation of Chechens in the Russian Federation – 

residence registration, racism and false accusations“ <https://www.refworld.org/docid/54fee1964.html> [Žiūrėta 2019-04-12]  
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Tie, kurie dėl visiems žinomų tragiškų praėjusio šimtmečio įvykių Čečėnijos žemėje ieškojote 

prieglobsčio kituose kraštuose sau ir savo artimiesiems. Tie, kurie likote Čečėnijoje, negailėdami 

savo jėgų ir gyvybės [...]  Rusijos Federacijos ir Čečėnijos Respublikos vadovybė daro viską, 

kad sukurtų sąlygas jūsų grįžimui į gimtinę. Federalinio centro ir Rusijos Federacijos Prezidento 

V. Putino asmeninių pastangų ir pagalbos dėka dešimtys tūkstančių mūsų kraštiečių grįžo ir 

įsikūrė savo šalyje ir kituose Rusijos Federacijos regionuose.34 Prezidento kalboje pažymima, 

kad šalyje „atsikuria miestai ir kaimai, atstatytas oro uostas, statomi šiuolaikiški gyvenamieji 

pastatai, ligoninės, mokyklos, mečetės, iki tolimiausių rajonų nutiesiami keliai, elektros tiekimo 

linijos“35, kalbama apie čečėnų tautos vienybės ir šalies atsikūrimo svarbą. 

 

2. 2011 m. Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (toliau - ECRE) parengė bendrąsias 

gaires „Dėl požiūrio į čečėnų kilmės asmenis, perkeltus šalies viduje, prieglobsčio prašytojus ir 

pabėgėlius Europoje“, kuriose teigiama, jog „dažniausiai nėra žinoma, ar į kilmės valstybę grįžęs 

asmuo atvyko saugiai ir ar turėjo galimybę reintegruotis į [vietos] bendruomenę“, todėl svarbu 

atlikti „sistemingą stebėjimą, ar priimti sprendimai grąžinti užsienietį buvo teisingi“.36 Gairėse 

nurodoma, kad nuo 2008 m. Europos valstybės vis dažniau pasisako teigiamai dėl čečėnų 

tautybės asmenų grąžinimo į kilmės valstybę tiek plačiąja (Rusijos Federacija), tiek siaurąja 

prasme (Čečėnijos Respublika). Remiantis Olandijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, 

2010 m. vasarį Belgija, Danija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Švedija į Rusiją grąžino asmenis, 

kuriems nebuvo suteikta tarptautinė apsauga.37 ECRE teigimu, gauta duomenų, jog čečėnai, 

turintys pabėgėlio statusą arba gavę papildomą apsaugą Lenkijoje, per Baltarusijos-Lenkijos 

pasienį išvyko namo į Čečėniją, tačiau turėjo problemų dėl grįžimo atgal.38 Papildomai 

nurodoma, jog 2009 m. nustatytas atvejis, kuomet čečėnų kilmės pilietė, turinti pabėgėlio statusą, 

kelis kartus vyko į Baltarusiją ir grįžo atgal.39 

 

Memorial užsakymu buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo apklaustos trys čečėnų 

tautybės šeimos (dvi iš Vokietijos, viena iš Lenkijos), kurios grįžo iš užsienio gyventi į Čečėniją. 

Šeimos narių teigimu, „sprendimas dėl grįžimo į gimtinę buvo priimtas matant per valstybinę 

Rusijos TV nuolat transliuojamus reportažus apie gerėjančią situaciją Čečėnijoje“40.  Dvi iš trijų 

apklaustų šeimų šiuo metu nori atgal į Europą, viena šeima informavo sulaukusi grasinimų. 

Visos trys šeimos patyrė problemų, susijusių su grįžimu [į kilmės valstybę], neturėjo 

gyvenamosios vietos, taip pat ir galimybių įsidarbinti, prieigos prie sveikatos priežiūros 

paslaugų. Visos trys šeimos pranešė, jog jaučia nerimą dėl savo saugumo Čečėnijoje.41 

 

                                                
34 Čečėnijos Respublikos Prezidento kalba, „Обращение Президента Чеченской Республики, Героя России Р. А. Кадырова к 
соотечественникам, проживающим за пределами Чеченской Республики“, 2007-12-14, 
<http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=3155>  [Žiūrėta 2019-04-12] 
35 Ten pat, <http://www.chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=3155>  [Žiūrėta 2019-04-12]  
36 Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE), Guidelines on the Treatment of Chechen Internally Displaced Persons, Asylum 

Seekers and Refugees in Europe, rev. in 2011, <https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Revised-Guidelines-on-
the-treatment-of-Chechen-IDPs-asylum-seekers-and-refugees-in-Europe_March-2011.pdf>  [Žiūrėta 2019-04-12] 
37 Europos pabėgėlių ir tremtinių taryba (ECRE), Guidelines on the Treatment of Chechen Internally Displaced Persons, Asylum 
Seekers and Refugees in Europe, rev. in 2011, <https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/07/ECRE-Revised-Guidelines-on-
the-treatment-of-Chechen-IDPs-asylum-seekers-and-refugees-in-Europe_March-2011.pdf>  [Žiūrėta 2019-04-12] 
38 Ten pat. 
39 Ten pat. 
40 Ten pat 
41 Ten pat. 
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3. 2018-09-03 Organizacija Amnesty International informavo, jog praėjus keletui dienų 

nuo priverstinės čečėnų tautybės prieglobsčio prašytojo Azamato Baidujevo deportacijos iš 

Lenkijos į Rusiją, buvo pranešta apie jo dingimą be žinios: „Pasak liudininkų, rugsėjo 1 d. apie 

vidurnaktį, Federalinio saugumo tarnybos uniformas vilkintys ginkluoti pareigūnai atvyko į 

Baidujevo namus Shalazi kaime. [...] Baidujevas buvo nugabentas nežinoma kryptimi be jokio 

paaiškinimo; šeimos nariams buvo atsisakyta suteikti bet kokią informaciją apie jo buvimo vietą 

ir kitas detales. [...] „Tinkamesnio pavyzdžio, kodėl nėra saugu grąžinti čečėnų kilmės 

pabėgėlius į Rusiją negalėtų būti“ teigia Amnesty International Rytų Europos ir Centrinės Azijos 

regiono vykdomasis direktorius Denis Krivosheyev.42  

 

Apibendrinant surinktą informaciją, galima teigti, jog dėl sudėtingos ekonominės 

situacijos bei valstybės pareigūnų vykdomos represinės politikos Čečėnijoje, dalis žmonių 

renkasi gyvenimą už šalies ribų. Pagrindinėmis migracijos kryptimis nurodomos kaimyninės 

respublikos ir atokesni Rusijos regionai, taip pat Centrinės Azijos bei Europos Sąjungos 

valstybės. Nustatyta, jog čečėnų tautybės Rusijos Federacijos piliečiai, kuriems nebuvo suteikta 

tarptautinė apsauga Europos Sąjungos valstybėse narėse, yra grąžinami į kilmės šalį, prioritetą 

teikiant savanoriškam grįžimui, pagal poreikį padedant Tarptautinei migracijos organizacijai. 

Atkreipiamas dėmesys, jog duomenų apie čečėnų padėtį ir galimybes reintegruotis grąžinus juos 

į Čečėniją beveik nėra arba jie yra labai riboti, išskyrus rezonansinius atvejus, kuomet asmenys 

nužudomi arba dingsta be žinios. 2010 m. apklausus keletą Čečėnijos Respublikos piliečių, 

gyvenusių Europos šalyse (Vokietijoje, Lenkijoje) ir po kurio laiko grįžusių į Čečėniją, nustatyta, 

kad asmenys deklaravo norą grįžti į Europą dėl toliau nurodomų priežasčių: nesaugumo jausmo, 

problemų dėl gyvenamosios vietos, prastų įsidarbinimo galimybių, žemo pragyvenimo lygio, 

sveikatos priežiūros paslaugų stokos ir kt. 

 

 

 

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo43 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.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Amnesty International, „Rusija: dingo iš Lenkijos neteisėtai deportuotas čečėnų tautybės pabėgėlis“ 2018-09-03, 
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/russi-chechen-refugee-forcibly-disappeared-after-being-unlawfully-deported-
from-poland/> [Žiūrėta 2019-04-12] 
43 European Union: Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI), April 2008 
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