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“The revival of spiritual values must also involve their adaptation to some of the 
values of the modern world and its 'global information' civilization. The positive 
values that modern civilization manifests are the values connected to the processes of 
building up a law-governed democratic society. Among them are the observance of 
fundamental human rights, like freedom of entrepreneurship, freedom of speech and 
freedom of the mass media. In considering the significance of these democratic values 
for our society, it should be stressed that they do not go against the grain of our nation 
either historically or ethno-culturally. On the contrary, such notions as 
entrepreneurship, free trade, social justice, mutual tolerance and respect for other 
people's opinions have deep historical roots in our land.” 

(Islam Karimov 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORORD 

 

Arbeidet med denne oppgaven startet høsten 2005. Som for mange andre våknet min interesse 
for Sentral-Asia da regionen fikk hele verdens oppmerksomhet mot seg etter de tragiske 
terrorangrepene 11. september 2001. Interessen vokste ytterligere da jeg som følge av disse 
begivenhetene fikk mulighet til å arbeide i regionen, høsten 2002 og våren 2003. 

 

Interessen for menneskerettigheter og betydningen av normer i internasjonal politikk kom 
også gjennom dette arbeidet, men også gjennom kurset ”Menneskerettigheter, ideologier og 
politiske regimer” ved Institutt for statsvitenskap, høsten 2005. 

 

Jeg vil rette en takk til representanter for menneskerettighetsorganisasjoner både i Norge, 
internasjonalt og i Usbekistan som har bidratt med informasjon til oppgaven. Videre vil jeg få 
takke min kone, Guro, både for støtte og for mange nyttige innspill underveis. Sist, men ikke 
minst fortjener min veileder, Anders Kjølberg fra Forsvarets forskningsinstitutt, en stor takk. 
Til tross for svært travle dager, har Anders alltid stilt opp på kort varsel når jeg har følt 
behovet. Han har kommet med svært nyttige tilbakemeldninger og velvillig delt av sin svært 
verdifulle erfaring. 
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1.0 Innledning 

Amnesty International, Human Rights Watch, og flere andre observatører har 

karakterisert menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan som en av de verste i det 

tidligere Sovjetunionen (Rivers 2005; Kessler og Wright 2005). USA og flere 

transnasjonale aktører har siden oppløsningen av Sovjetunionen vært aktive i regionen, 

og har lagt press på usbekiske myndigheter for innføring av demokratiske reformer. 

Etter hvert har også andre vestlige stater økt sitt engasjement for en bedring av 

menneskerettighetssituasjonen.  

I mai 2005 slo usbekiske myndigheter brutalt ned et opprør i den østlige byen 

Andizjan og flere hundre ubevæpnede demonstranter ble drept1. Hendelsen viste at 

Usbekistan fortsatt har en lang vei å gå mot implementering av internasjonale 

menneskerettigheter. 

USAs engasjement i Sentral-Asia etter terrorangrepene 11. september 2001 skapte 

både positive og negative forventninger når det gjaldt menneskerettighetssituasjonen i 

regionen. Enkelte håpet at et tettere samarbeid med regionens ledere skulle åpne for å 

reise menneskerettighetsspørsmål oftere, og med en større grad av suksess. Andre 

fryktet at fremmingen av slike verdier skulle komme i skyggen av USAs 

sikkerhetsmessige interesser, og at USAs og Vestens kritikk skulle forstumme. 

Daværende sikkerhetsrådgiver Dr Condoleezza Rice forsikret imidlertid på en 

pressekonferanse allerede 19. september 2001 at dette ikke skulle skje (CSCE 2002:2).  

Fire år etter at militærkampanjen i Afghanistan ble innledet er det ulike syn på hvilken 

innvirkning disse begivenhetene faktisk har hatt på menneskerettighetssituasjonen i 

Usbekistan. Enkelte hevder at USAs engasjement har hatt positive følger, og at man 

etter 2001 har kunnet se tegn på en forbedring av menneskerettighetssituasjonen. 

Andre hevder at regimet i Tasjkent tvert imot har brukt krigen mot terror som et 

argument for å konsolidere sin makt og for å knuse politisk opposisjon, og at USAs 

forsterkede sikkerhetsinteresser i regionen samtidig har bidratt til å demme opp for 

                                                 
1 Usbekiske myndigheter har hevdet at 169 personer omkom under opptøyene, men det virkelige tallet antas å 
være betydelig høyere (ICG 2005:5). 
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kritikken mot det usbekiske regimet (IWPR 2004:1). Det synes imidlertid å være 

enighet om at grunnleggende systemendringer i positiv retning ikke har funnet sted. 

 

1.1 Problemstilling 

Denne oppgaven vil ta for seg menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan med 

hovedvekt på perioden etter 1995. Formålet er å avdekke hvordan 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan har utviklet seg de siste ti år, og dessuten i 

hvilken grad utviklingen (eventuelt mangel på utvikling) etter 2001 kan tilskrives 

kampen mot terror og USAs økte engasjement i den sentralasiatiske region. 

Oppgaven vil forsøke å besvare tre hovedspørsmål. Det første gjelder den faktiske 

utvikling når det gjelder menneskerettigheter før og etter 11. september 2001. Har 

menneskerettighetssituasjonen forverret seg etter 2001, eller har det vært en viss 

utvikling i positiv retning de siste fire årene? Første problemstilling er dermed: 

Har det skjedd en endring i menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan fra 1995 frem 

til i dag, og i særdeleshet etter 11. september 2001? 

Svaret på dette forteller oss imidlertid ikke om det er rimelig å tilskrive eventuelle 

endringer til kampen mot terror eller ikke. En forverret situasjon kan ikke uten videre 

forklares med at hensynet til menneskerettigheter har blitt overskygget av 

sikkerhetsinteresser. For å kunne si noe sikkert om dette, er det nødvendig med en 

bredere innsikt i hvilke faktorer som bidrar til, eventuelt forhindrer at 

menneskerettighetene brytes i Usbekistan. Videre kreves det innsikt i hvorvidt disse 

faktorene har vært i endring de senere år. Oppgavens andre problemstilling gjelder 

faktorer som kan forklare utviklingen i menneskerettighetssituasjonen (eventuelt 

mangel på utvikling) de siste år. 

Hvilke faktorer kan forklare utviklingen (eventuelt mangel på utvikling) i 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan de siste 10 år? 

Sammen vil de to problemstillingene kunne belyse den tredje og siste problemstilling 

som gjelder betydningen av kampen mot terror og USAs økte engasjement i Sentral-

Asia: 
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Hvilken innvirkning har kampen mot terror etter 11. september 2001 hatt på 

utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan? 

Problemstillingene er interessante særlig fordi menneskerettigheter fikk en sentral 

plass i retorikken forut for krigen i Afghanistan, og kanskje i enda større grad under 

krigens forløp for legitimering av fortsatt tilstedeværelse i Afghanistan. Mens 

terrorangrepene mot USA fremstår som den viktigste utløsende faktor for 

militærkampanjen, fungerte verdier som menneskerettigheter og demokrati i økende 

grad som en supplerende rettferdiggjøring av intervensjonen. 

Etter som krigen og diskusjonene om legitimitet fortsatte, ser det også ut til at USA 

innså nytten av verdier som demokrati og menneskerettigheter som supplerende 

legitimering for den pågående aksjonen. Overfor opinionen gikk man over fra 

utelukkende å vektlegge kampen mot terror, til også å inkludere viktigheten av å 

”frigjøre” det afghanske folk. I forbindelse med en tale til kongressen i januar 2002, 

presenterte George Bush den afghanske kvinneministeren, Sima Samar. Det lød 

nærmest som en slutterklæring for krigen da Bush triumferende konstaterte at 

kvinnene i Afghanistan nå var fri (Bush 2002). 

Det er flere årsaker til at Usbekistan er særlig interessant i denne sammenhengen. For 

det første ble Usbekistan dypt involvert i den internasjonale operasjonen i Afghanistan, 

ved at de nesten umiddelbart inviterte koalisjonstropper til å benytte sitt territorium. 

Usbekistan ble etter 2001 regnet av mange som USAs viktigste allierte i Sentral-Asia 

(Eurasianet 2004; Aale 2003). Videre er utviklingen i Usbekistan interessant gitt 

landets strategiske posisjon i den sentralasiatiske region. Usbekistan er Sentral-Asias 

mest folkerike land og den sterkeste militærmakt i regionen (Sandström 2002:352). 

Usbekistan har dermed også spilt en svært sentral rolle i Russlands politikk overfor 

Sentral-Asia. Mens Russlands politikk overfor Sentral-Asia umiddelbart etter 

Sovjetunionens oppløsning var preget av tilbakeholdenhet, økte det russiske 

engasjement i regionen utover 1990-tallet. Det ble et mål for Russland å markere seg 

som en regional stormakt og å gjenopprette politisk, økonomisk og militær kontroll 

over det tidligere Sovjetunionen (Stenseth 1999:37). Det har vært et betydelig innslag 
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av rivalisering mellom de to stormaktene om politisk, militær og økonomisk 

innflytelse i området (Jeppesen 2004:8).  

 

1.2 Disposisjon 

I det følgende gis først en kort redegjørelse for metode, sentrale begreper og det 

teoretiske rammeverk. Kapittel 3 gir en oversikt over den politiske utvikling i 

Usbekistan etter uavhengigheten, med hovedvekt på faktorer som antas å ha betydning 

for menneskerettighetssituasjonen i landet. Kapittel 4 omhandler 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan før og etter 11. september 2001. I analysen 

i kapittel 5 knyttes empirien til det teoretiske rammeverket, og jeg vil gjennom dette 

forsøke å klarlegge forholdet mellom de ulike avhengige variablene og 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan. 

 

2.0 Teori og Metode 

Idet jeg søker å avdekke årsaker til menneskerettighetsutviklingen i Usbekistan over 

en begrenset tidsperiode, kan forskningsstrategien naturlig karakteriseres som et 

forklarende casestudie. Denne typen casestudier behandler operasjonelle forbindelser 

som må spores over tid, snarere enn frekvenser eller hyppighet (Yin 2003:6).  

Utgangspunktet for oppgaven er divergerende påstander om hvilken innvirkning 

krigen mot terror har hatt på menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan. For å ha et 

bedre sammenligningsgrunnlag, og for å kunne spore eventuelle effekter av 

uavhengige variabler, har jeg som problemstillingene antyder likevel valgt å ta et 

tilbakeblikk til 1995. Dette gjelder behandlingen av den avhengige så vel som de 

uavhengige variablene.  

For å kunne besvare spørsmålet om hva som påvirker menneskerettighetssituasjonen i 

Usbekistan er det først nødvendig å avdekke hvordan den reelle 

menneskerettighetssituasjonen har vært de siste år, dvs å fastlå den virkelige verdi på 

den avhengige variabel. Dernest vil jeg gå over til en analyse av de uavhengige 
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variablene og se på faktorer som kan bidra til å forklare endring, eventuell mangel på 

endring i menneskerettighetssituasjonen. 

 

2.1 Begreper, definisjoner og avgrensninger 

Det internasjonale samfunn har etablert en idealstandard for beskyttelse av 

menneskerettigheter som formelt er nedfelt i internasjonal lov om menneskerettigheter, 

og som strekker seg fra tiltak mot slaveri i det 19. århundre til statuttene som etablerer 

den internasjonale straffedomstolen. Tore Lindholm (2005:1) har utarbeidet en liste 

over i alt 40 menneskerettighetsgoder som er nedfelt i FNs verdenserklæring om 

menneskerettigheter. 

Jeg har ikke funnet det hensiktsmessig å måle Usbekistans etterlevelse av samtlige 

rettigheter nedfelt i det internasjonale menneskerettighetsregimet. Som i de fleste 

studier av menneskerettigheter har jeg valgt ut en kjerne av rettigheter som grunnlag 

for måling av Usbekistans utførelse. Analysen omfatter følgende politiske og sivile 

rettigheter: 

• Retten til frihet fra utenomrettslige drap og forsvinninger 

• Retten til frihet fra tortur og mishandling 

• Retten til frihet fra vilkårlig arrest eller fengsling 

• Retten til en rettferdig rettergang 

• Retten til deltagelse i den politiske prosess 

• Retten til organisasjons- og forsamlingsfrihet 

• Ytrings og pressefrihet 

• Religionsfrihet 
 

Delegatene som utarbeidet Verdenserklæringen om menneskerettigheter understreket 

den gjensidige avhengigheten mellom deklarasjonens ulike deler. At ett sett av verdier 

ikke kunne vedvare uten det andre var et viktig poeng. En bedre levestandard kunne 

ikke oppnås uten større grad av frihet, og denne friheten var truet av umenneskelige 

levekår (Glendon 2001:202). I lys av dette er det viktig å understreke at min 

avgrensning på ingen måte gjenspeiler et syn om at øvrige rettigheter ikke er viktige. 
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Snarere er dette et valg ut fra rent praktiske hensyn og ut fra hensyn til tilgjengelig 

kildemateriale. Dette er dessuten rettigheter som anses som lite kontroversielle. 

Samtidig  er det en kjensgjerning at Usbekistan bryter mange menneskerettigheter og 

langt flere enn de som er listet ovenfor. Nettopp som følge av den gjensidige 

avhengigheten mellom ulike rettigheter, kan utviklingen i forhold til rettighetene nevnt 

ovenfor allikevel antyde noe om utviklingen også i forhold til andre rettigheter nedfelt 

i det internasjonale menneskerettighetsregimet. Enkelte studier har eksempelvis påpekt 

at en klar sammenheng mellom oppfyllelsen av politiske rettigheter og oppfyllelsen av 

grunnleggende menneskelige behov (Leblang m.fl. 2004:111).  

Siden oppgaven ikke har til hensikt å forklare menneskerettighetsbrudd mer generelt, 

men snarere er opptatt av et spesielt case, vil dette også få innvirkning på valget av 

rettigheter som skal danne grunnlag for analysen. Gitt at jeg blant annet er opptatt av 

det internasjonale samfunnets evne til å påvirke innenrikspolitiske handlingsvalg, er 

det naturlig at analysen omfatter i hvert fall en del av rettighetene som har vært brutt 

av usbekiske myndigheter i løpet av den aktuelle tidsperioden. Utvalget er dermed 

også gjort med dette for øyet. 

Det finnes ulike definisjoner av Sentral-Asia, og ingen av dem kan sies å være 

universelt akseptert. I denne oppgaven er betegnelsen Sentral-Asia brukt om de 

tidligere sovjetrepublikkene Usbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Kirgisistan og 

Kasakhstan. Dette har vært den vanligste definisjon av Sentral-Asia etter 

Sovjetunionens oppløsning. 

Begrepene Vesten og den vestlige verden tillegges gjerne ulike betydninger avhengig 

av konteksten. Begrepet Vesten er i denne oppgaven brukt om de landene som pr i dag 

er medlem av NATO eller EU, og som normalt karakteriseres som liberale 

demokratier. Dette er også stater som forventes å ha visse fellestrekk når det gjelder 

vektlegging av menneskerettigheter i sin utenrikspolitikk.  
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2.2 Måling av den avhengige variabel 

Det er etablert ulike metoder for overvåkning av staters overholdelse av 

menneskerettigheter. Ikke-statlige organisasjoner som Amnesty International og 

Human Rights Watch benytter gjerne hendelsesbaserte metodologier2. Flere av disse 

organisasjonene publiserer årlige rapporter som gir en oppsummering av 

menneskerettighetssituasjonen for organisasjonens aktivitetsområder. Mange av 

rapportene omfatter både de jure beskyttelse av menneskerettigheter og de facto 

realisering av menneskerettigheter. 

Innenfor statsvitenskapen har man sett en rekke forsøk på å kode primærdata produsert 

av menneskerettighetsorganisasjoner inn i standardiserte skalaer. Et eksempel er den 

såkalte ”Political Terror Scale” som koder deskriptiv informasjon om de facto 

situasjonen for menneskerettigheter innenfor et land. Skalaen ble opprinnelig utviklet 

av Michael Stohl, og vedlikeholdes i dag av Mark Gibney. Informasjonen i skalaen er 

basert på årlig rapportering fra US Department of State og Amnesty International. 

Landene graderes i kategorier fra 1 til 5, med de beste menneskerettighetspraksiser 

rangert som 1, og de verste som 5.  

Bak tallene i tabellen ligger følgende operasjonalisering: 

Nivå 1: Land...med en klar rettsorden, folk fengsles ikke for sine syn, og tortur er 

sjeldent eller eksepsjonelt….Politiske drap er ekstraordinært sjeldent. 

Nivå 2:  Begrenset omfang av fengsling for ikke-voldelig politisk aktivitet. Få 

personer berøres, tortur og bruk av vold er eksepsjonelt. Politiske drap er 

sjeldent. 

Nivå 3: Utstrakt bruk av politisk fengsling, eller en nylig historie av slik 

fengsling. Henrettelser eller andre politiske drap og brutalitet kan være 

vanlig. Ubegrenset fengsling, med eller uten rettergang, for politiske syn 

er akseptert. 

                                                 
2 I sin evaluering av ulike metoder for måling av menneskerettigheter skiller Todd Landman (2003:5-6) mellom 
surveybaserte, standardbaserte og hendelsesbaserte data. Sistnevnte kategori er et resultat av telling av hendelser 
som er i tråd med eller bryter med menneskerettighetene. 
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Nivå 4: Praksisene under nivå 3 er utvidet til et større omfang. Drap, 

forsvinninger og tortur er vanlig. Til tross for sin generalitet, berører 

terroren på dette nivået de som er opptatt av politikk eller ideer.  

Nivå 5: Volden under nivå 4 har blitt utvidet til hele befolkningen….Lederne i 

disse samfunnene legger ingen begrensninger på midlene eller 

grundigheten i måten de forfølger personlige eller idealistiske mål. 

Kilde: Dalton and Gibney 1996 (73-74) 

 

”Political Terror Scale” benyttes ofte i kvantitative undersøkelser knyttet til 

menneskerettigheter. Noen av fordelene ved ”Political Terror Scale” er at den gir 

mulighet for sammenligninger både mellom land og over tid, og at den samtidig er 

basert på allment tilgjengelig kildemateriale. Den er videre basert på velkjente regler 

for koding (Landman 2003:27). En klar ulempe er at skalaen, som det fremgår av 

operasjonaliseringen, kun omfatter et begrenset sett av menneskerettigheter. Formelle 

forpliktelser er heller ikke omfattet av skalaen. Som jeg skal komme tilbake til senere 

kan endringer i slike forpliktelser være en viktig indikator på hvilken vei utviklingen 

går, selv om de ikke nødvendigvis har medført endringer i faktisk realisering. Endelig 

innebærer kodingen i ”Political Terror Scale” en grov forenkling, og land med relativt 

store forskjeller vil kunne havne i samme kategori. Det vil også kunne oppstå tilfeldige 

skjevheter gjennom kodingsprosessen. 

I denne oppgaven er det kun behov for å måle menneskerettighetssituasjonen i ett 

enkelt land, og over en begrenset periode på ti år. Vi har dermed ikke det samme 

behovet for forenkling som i større kvantitative undersøkelser, som gjerne har alle 

verdens stater som enheter. Jeg har allikevel valgt å ta utgangspunkt i ”Political Terror 

Scale”, men supplerer så denne med en rent kvalitativ gjennomgang av 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan. Ved å gjøre dette vil jeg også kunne kaste 

lys over noen av problemene knyttet til rent kvantitative studier av 

menneskerettigheter.   

Ved studier av menneskerettigheter vil det som regel være knyttet en ekstra usikkerhet 

til kildematerialet, da stater naturlig nok er lite interessert i å oppgi korrekt 
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informasjon om sine brudd på menneskerettighetene. Videre vil det også være slik at 

aktører involvert i observasjonen av en stats menneskerettighetssituasjon også kan ha 

egne agendaer som bidrar til å drive rapporteringen i en gitt retning (McCormick og 

Mitchell 1988:483). Det er derfor viktig å trekke på ulike typer kilder.  

I den kvalitative gjennomgangen har jeg valgt å basere meg på rapportene som også 

danner kildegrunnlaget for ”Political Terror Scale”, de årlige rapportene til 

henholdsvis US Department of State og Amnesty International. Dette er de mest 

anvendte informasjonskilder for staters menneskerettighetspraksis (Carey m.fl. 

2001:653). Begge rapportene har sine svakheter, og særlig rapportene til US 

Department of State har blitt beskyldt for å være partiske. Sabine Carey m.fl. (2001) 

har imidlertid gjennomført en komparativ analyse av de to rapportene for perioden 

1976 tom 1996,  og denne ga lite belegg for påstandene om systematiske skjevheter. 

Analysen avdekket dessuten at rapportene fra de to ulike kildene har nærmet seg 

hverandre over tid, noe som er i tråd med andres påstander om at rapportenes kvalitet 

er forbedret de senere år. Dette er i seg selv imidlertid ikke noen garanti for at 

kvaliteten i dag er bedre enn i 1976. 

Jeg har derfor valgt å supplere min analyse ved også å benytte de årlige rapportene fra 

både Human Rights Watch (HRW) og International Helsinki Federation for Human 

Rights (IHF). I tillegg har jeg benyttet meg av temarapporter av mer sporadisk karakter 

fra de fire nevnte kildene. Ved hjelp av rapporter fra fire ulike kilder forventer jeg å 

kunne gi et rimelig fullstendig bilde av menneskerettighetssituasjonen. Rapportene har 

utspring i kilder av ulik karakter, de dekker noenlunde samme kategorier av 

menneskerettigheter, og alle utgiverne har, med unntak av IHF, rapportert gjennom 

hele den aktuelle tidsperioden3. For ytterligere datatriangulering har jeg i tillegg støttet 

meg til bøker om Usbekistan som også omfatter beskrivelser av 

menneskerettighetssituasjonen, dessuten rapportene til International Crisis Group 

(ICG) som primært omhandler perioden etter tusenårsskiftet. Endelig har jeg for data 

knyttet til retten til deltagelse i den politiske prosess også støttet meg til rapporter fra 

                                                 
3 De årlige rapportene til International Helsinki Federation er kun benyttet for evaluering av perioden fra og med 
1998, da IHFs rapporter før dette utelukkende var basert på de årlige rapportene fra Human Rights Watch.  
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valgobservasjoner gjennomført av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa 

(OSSE).  

Det at flere av de transnasjonale aktørene samarbeider med en del av de samme 

aktørene lokalt i Usbekistan, øker muligheten for sirkelrapportering, dvs at 

informasjon fra en kilde tilsynelatende bekrefter informasjon fra en annen, men i 

realiteten har sitt opphav i samme kilde. Dette har til dels latt seg kontrollere ved at 

kildene som er benyttet, i hvert fall i en viss utstrekning, oppgir kildegrunnlaget for sin 

rapportering. 

Siden formålet er å undersøke utviklingen av menneskerettighetssituasjonen over tid, 

er det også viktig å være klar over at den hendelsesbaserte rapporteringen vil være 

preget av de ressurser som til enhver tid er avsatt til observasjon av situasjonen i 

Usbekistan. For å kontrollere for dette har jeg derfor konferert de fire hovedkildene for 

å avdekke i hvilken grad deres oppmerksomhet mot Usbekistan har endret seg over tid.  

 

2.3 Måling av de uavhengige variabler 

De uavhengige variablene er i dette tilfellet mangeartede, og vil derfor bli mer behørig 

omtalt senere i oppgaven.  

Endringen i Sentral-Asias strategiske betydning de senere år har medført økt 

oppmerksomhet mot regionen både fra media, fra akademiske miljøer og blant 

transnasjonale aktører. Dette har også gitt seg utslag i en rik tilgang på litteratur om 

regionen. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på problemer knyttet til det å 

fremskaffe pålitelig informasjon om Usbekistan blant annet som følge av klare 

begrensninger i ytrings- og pressefriheten. Så å si all offisiell statistikk fra usbekiske 

myndigheter regnes som upålitelig (ICG 2003:11). Videre er det en fare for at 

informasjon fra en del ikke-statlige aktører kan være farget av deres mål om å få til en 

endring av den politiske situasjonen i landet. Den begrensede tilgangen på primærdata 

øker også sjansen for at forskere på området i stor grad refererer til hverandre. 
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Ved innsamling av data på de uavhengige variabler har jeg derfor forsøkt å holde et 

bredt utvalg av kilder opp mot hverandre. Kildene omfatter nyhetsartikler både fra 

kommersielle nyhetskilder og fra institusjoner som Radio Free Europe, Eurasianet og 

Institute for War and Peace Reporting. Videre har jeg benyttet en rekke bøker og 

forskningsrapporter, samt utskrifter av aktuelle taler og orienteringer. Usbekistans 

president Islam Karimov har også skrevet flere bøker som blant annet gir innsikt i hans 

tanker om utfordringene Usbekistan står overfor. Til en viss grad, og særlig overfor 

menneskerettighetsorganisasjoner med Usbekistan som arbeidsfelt, har jeg også 

benyttet meg av personlig kommunikasjon. Der det har vært mulig har jeg tilstrebet å 

benytte kilder med ulikt ståsted både geografisk og organisatorisk.  

 

2.4 Teori 

Systematisk vitenskapelig forskning på menneskerettigheter har vært gjenstand for en 

kraftig vekst de siste 20 årene (Carey og Poe 2004:3). Enkelte studier søker å forklare 

hvorfor regimer bryter menneskerettighetene, og har gjerne befunnet seg innenfor den 

kvantitative forskningstradisjon. Andre studier er opptatt av hvordan det internasjonale 

menneskerettighetsregimet virker inn på innenrikspolitiske beslutninger. 

Ingen stat eller politisk filosofi er en absolutt garantist for menneskerettigheter 

(Donnely og Howard 1987:23). Også menneskerettigheter har kostnader knyttet til seg 

som en stat vil måle opp mot forventede gevinster ved forslag om implementering. 

Hvordan de ulike kostnadene og gevinstene vurderes vil variere.  

Mitt utgangspunkt er at det internasjonale menneskerettighetsregimets innvirkning på 

innenrikspolitiske beslutninger i Usbekistan må ses i sammenheng med de 

transnasjonale menneskerettighetsnettverkenes evne til å bevisstgjøre vestlige ledere i 

forhold til sitt ansvar når det gjelder menneskerettigheter. Dette vil blant annet 

avhenge av i hvilken grad de transnasjonale nettverkene må ”konkurrere” med andre 

temaer på agendaen til vestlige statsledere, eksempelvis sikkerhet og økonomi.  

Videre må det internasjonale samfunnets muligheter til å påvirke og eventuelt påføre 

regimet kostnader dersom menneskerettighetene ikke etterleves, ses i sammenheng 
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med den forventede nytten det enkelte regime forventer å ha ved å bryte 

menneskerettighetene. I tillegg til kunnskap om det internasjonale samfunnets evne og 

vilje til å påføre det normbrytende regimet kostnader dersom menneskerettighetene 

ikke etterleves, er kunnskap om hvorfor et regime bryter menneskerettighetene med 

andre ord essensielt. Jeg vil derfor ta utgangspunkt i en modell som søker å forklare 

under hvilke vilkår internasjonale menneskerettighetsregimer får innvirkning på 

innenrikspolitiske beslutninger. Jeg vil i tillegg støtte meg til kvantitative studier som 

tar for seg hvorfor stater i utgangspunktet bryter menneskerettighetene. 

Med sosialkonstruktivismen som teoretisk utgangspunkt har Thomas Risse og Kathryn 

Sikkink (1999:18) utviklet den såkalte spiralmodellen som bygger på tidligere 

begreper kjent som ”boomerang-effekten”. Modellen har som siktemål å forklare 

under hvilke betingelser internasjonale menneskerettighetsnormer internaliseres i 

innenrikspolitisk praksis. Med andre ord, hva forklarer variasjonen i graden av 

implementering av menneskerettighetsnormer? 

Risse og Sikkink (1999:11) sier prosessen hvor normer integreres og implementeres 

innenrikspolitisk kan forstås som sosialisering. De skiller mellom tre ulike 

kausalmekanismer som er nødvendige for varig internalisering av normer: 

• Prosesser for instrumentell adoptering og strategisk tautrekking 

• Prosesser for moralsk bevisstgjøring, argumentasjon, dialog og overtalelse 

• Prosesser for institusjonalisering og vanedannelse 
 

Betydningen av hver prosess varierer for de ulike stadiene i sosialiseringsprosessen. 

Spiralmodellen består videre av en rekke ”boomerang-kast” med forplantende effekter 

på menneskerettighetssituasjonen i et land. Dette er en kausalmodell som forsøker å 

forklare variasjonen i grader for hvorvidt nasjonale myndigheter går i retning av 

forbedring av menneskerettighetsforhold. De opererer videre med fem ulike faser som 

skiller seg fra hverandre på bakgrunn av responsen som den normbrytende stat gir til 

det transnasjonale nettverk (Risse og Sikkink 1999:18): 

1. Undertrykkelse 

2. Benektelse 

 12 
 



3. Taktiske innrømmelser 

4. Preskriptiv status 

5. Regelkonsistent atferd 

Det genereres så  hypoteser om under hvilke omstendigheter man forventer bevegelse 

fra en fase til en annen. 

Jeg vil komme nærmere inn på hva som karakteriserer de enkelte fasene i kapittel 5. 

Uten å foregripe analysen kan vi nok allikevel allerede fastslå at Usbekistan ikke har 

beveget seg over i en fase hvor menneskerettighetsnormene har fått preskriptiv status. 

Det er rimelig å anta at Usbekistan befinner seg i fase 1, 2 eller 3. De aktuelle 

hypoteser for vår sammenheng er dermed de som gjelder overgang fra fase 1 til 2, fase 

2 til 3 og til dels fase 3 til 4. 

Risse og Sikkink (1999:5) argumenterer for at betydningen av internasjonale normer 

på menneskerettighetsområdet i avgjørende grad avhenger av etableringen av et 

levedyktig nettverk bestående av nasjonale og transnasjonale aktører. Disse må så 

klare å koble seg opp mot internasjonale regimer, varsle vestlig opposisjon og vestlige 

regjeringer.  

Overgangen fra fase 1 til fase 2 kan ifølge Risse og Sikkink (1999:22) kun skje hvis og 

når det transnasjonale nettverk lykkes i å samle tilstrekkelig informasjon om 

undertrykkelsen i ”målstaten” til at den normbrytende statens politikk settes på den 

internasjonale agenda. 

Videre sier de at overgang til fase 3 skjer dersom det transnasjonale 

menneskerettighetsnettverket er tilstrekkelig mobilisert til å holde det normbrytende 

regimet på den internasjonale agenda, og dersom regimet er sårbart overfor 

internasjonalt press (Risse og Sikkink 1999:24). 

Denne hypotesen er noe mer problematisk. Hypotesen har to hovedelementer: 

a) Det transnasjonale menneskerettighetsnettverk må være så sterkt at det klarer å 

holde det normbrytende regimet på den internasjonale agenda. 

b)  Det normbrytende regimet må være sårbart overfor slikt internasjonalt press. 
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Det første problemet er at Risse og Sikkink ikke spesifiserer hva som er et 

”tilstrekkelig mobilisert nettverk”, bortsett fra at dette bør inkludere en forbindelse 

mellom nasjonale og transnasjonale aktører. Etter min oppfatning vil hva som kreves 

for å nå opp på den internasjonale agenda variere, blant annet ut fra i hvilken grad de 

transnasjonale nettverkene må konkurrere med øvrige temaer på agendaen. De 

transnasjonale nettverkenes evne til å overbevise vestlige statsledere om sitt moralske 

ansvar i forhold til å øve press mot et regime som bryter menneskerettighetene, må 

med andre ord ses i sammenheng med den strategiske, politiske eller økonomiske 

betydning den normbrytende stat har for de vestlige statslederne. Jo viktigere den 

normbrytende staten er for de vestlige statslederne, jo mer krevende blir det for de 

transnasjonale nettverkene å overtale disse til å utøve press overfor det normbrytende 

regimet. På den annen side vil økt betydning av et land også kunne føre til at det blir 

mer synlig i politikken, og dermed føre til at internasjonale menneskerettighetsnettverk 

i økende grad retter sin oppmerksomhet mot landet.  

Videre sier Risse og Sikkink lite om hva de legger i sårbarhetsbegrepet. De sier at 

nesten alle menneskerettighetskampanjer involverer visse former for materielt press. 

Videre antar de at land som mottar større militær eller økonomisk støtte vil være mer 

sårbare overfor press enn de som ikke mottar slik støtte (ibid).  

Mitt utgangspunkt er at en stats sårbarhet overfor internasjonalt press blant annet vil 

avhenge av hvor viktig relasjonen til de som utøver press anses å være. 

Tilstedeværelsen av alternative støttespiller vil eksempelvis bidra til å redusere en 

normbrytende stats sårbarhet, siden tapet ved å bryte samarbeidet med staten(e) som 

utøver press reduseres. I tillegg vil tilstedeværelsen av slike støttespillere også kunne 

øke kostnaden ved å utøve press, fordi verdien landet representerer vil kunne gå til en 

konkurrerende part. 

Dersom forventede kostnader ved ikke å justere sin atferd er en del av innholdet i 

sårbarhetsbegrepet, er det også rimelig å hevde at disse kostnadene må vurderes i 

relasjon til forventede kostnader ved å overholde menneskerettighetene. Det er dermed 

ikke bare et spørsmål om hvilke pressmidler det internasjonale samfunn har overfor 

den normbrytende stat, men disse må også vurderes opp mot hvor viktig regimet anser 
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at brudd på menneskerettigheter er for sin overlevelse. Det er med andre ord ikke bare 

relasjonen mellom den aktuelle målstat og dets internasjonale samarbeidspartnere som 

er av betydning, men også interne forhold i den normbrytende stat vil være med å 

fastsette forholdet mellom forventet kostnad og nytte ved å bryte 

menneskerettighetene. For å analysere dette forholdet vil jeg supplere Risse og 

Sikkinks spiralmodell med en modell utviklet av Steven C. Poe (2004:17-20) som 

igjen baserer seg på en beslutningsmodell utviklet av Most og Starr.  

Utgangspunktet for Poes modell er at beslutningstakere på den innenrikspolitiske arena 

har sin egen politiske styrke som et hovedanliggende, og veier denne styrken opp mot 

potensielle innenrikspolitiske trusler mot regimet. Regimeledere vil handle for å øke 

sin styrke eller redusere potensielle trusler når de oppfatter at truslene er i ferd med å 

nå et faretruende nivå relatert til egen oppfattet styrke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 1: Prosessen frem mot en beslutning om 
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Figuren ovenfor er ingen kausalmodell, men 

prosessen fram mot en beslutning om å bryte 
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alternativ handling. Tanken er at statsledere fatter beslutninger ut fra oppfatningen av 

sitt eget regimes styrke samt den oppfattede trusselen mot regimet. Videre har 

statslederne tilgjengelig et visst sett av handlingsalternativer som de må velge ut fra. 

Valget blant de tilgjengelige alternativer formes gjennom sosialisering, både i form av 

innspill fra det internasjonale miljø, men også gjennom innspill fra interne aktører, 

historisk arv osv. De transnasjonale aktørenes evne til å sette 

menneskerettighetssituasjon på agendaen til vestlige statsledere avhenger av 

konkurransen med øvrige temaer. 

Variablene som er aktuelle i forhold til å forklare brudd på menneskerettighetene er 

dermed følgende: 

• Variabler som påvirker den oppfattede styrke og trussel 

• Variabler som påvirker tilgjengelige handlingsalternativer 

• Variabler som påvirker valget blant tilgjengelige handlinger 

 

Spiralmodellen legger hovedvekten på sistnevnte gruppe, og gir innsikt i hvordan 

internasjonale menneskerettighetsnormer får innvirkning på innenrikspolitiske 

handlingsvalg. Den første gruppen variabler gjelder i større grad de underliggende 

årsakene til at et regime bryter menneskerettighetene. Hva er det som gjør at 

Usbekistan i første omgang bryter menneskerettighetene? Innsikt i sistnevnte er etter 

min mening avgjørende for å forstå når og under hvilke forhold forbedring av 

menneskerettighetssituasjonen kan forventes. 

Den kvantitative forskningen har bidratt med nyttig innsikt i hvilke faktorer som kan 

forklare staters brudd på menneskerettighetene. Tidligere undertrykkelse har 

eksempelvis vist seg å være en viktig faktor for brudd på personlige 

integritetsrettigheter. Byråkratier har en tendens til å bruke fortiden som basis for 

beslutninger fattet i nåtid, og organisasjoner tenderer til å ha en treghet i seg idet de 

motsetter seg forandring. Det antas derfor å være lettere å velge handlingsalternativer 

som innebærer brudd på menneskerettighetene, dersom slike brudd allerede har blitt 

begått i tidligere perioder (Poe 2004:27). 
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En beslektet logikk knyttes til tidligere kolonierfaringer, en viktig faktor for formingen 

av politisk kultur i mange land. Britisk kolonistyre blir eksempelvis gjerne assosiert 

med postkolonial demokratisk utvikling, og enkelte undersøkelser har vist en viss 

sammenheng mellom arven fra britisk kolonistyre og høyere grad av respekt for 

menneskerettigheter. Andre kolonistyrer, eksempelvis de spanske, har blitt antatt å 

medføre en mer autoritativ arv med mindre grad av respekt for menneskerettigheter 

(McCormick og Mitchell 1988:480). Overfører man denne tankegangen til Usbekistan 

med over 40 år under den russiske tsar, og deretter nærmere 70 år som en integrert del 

av Sovjetunionen, er det grunn til å tro at dette kan bidra til å forklare den politiske 

kultur i dagens Usbekistan. 

Selv om alle typer av regjeringer har vist seg å være i stand til å undertrykke, er det 

ingen overraskelse at flere studier har vist en sterk negativ sammenheng mellom 

demokrati og statlig undertrykkelse (Henderson 1991; Davenport 1995; Carey 2004). 

Demokratiet, med sin vekt på forhandling og kompromiss, tilbyr et meningsfullt 

alternativ til å håndtere konflikter dersom ledere velger å bruke det (Henderson 

1991:132).  

Christian Davenport (1999:96) hevder at en av grunnene til at demokratiske 

institusjoner bidrar til å redusere brudd på menneskerettighetene er at lederskapet står 

ansvarlige overfor velgerne, så vel som eliten og interessegrupper. Undertrykkelse og 

brudd på menneskerettighetene vil kunne skape stor misnøye blant velgerne, noe som i 

sin tur (i det minste rent teoretisk) vil kunne fjerne det normbrytende regimet fra 

makten. Dersom vi snur på dette og anvender den samme logikken for å forklare brudd 

på menneskerettighetene, kan vi si at et autoritært styre ikke står ansvarlige overfor 

velgerne, og dermed heller ikke oppfatter den samme risikoen for å bli fjernet fra 

makten pga sin undertrykkende politikk. Undertrykkelsen blir snarere ansett som et 

effektivt middel for å sikre sin egen maktposisjon, og for å imøtekomme eventuelle 

trusler i form av misnøye blant folket 

Følger vi Conway Hendersons (1991:123) logikk er det primært velgernes muligheter 

til å påvirke regimets politikk som er av betydning. Mens demokratiet åpner for 

påvirkning gjennom kompromisser og forhandling, vil et autoritært styresett som 
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utelukker slik påvirkning øke mulighetene for forsøk på påvirkning gjennom mindre 

fredelige metoder. Dette vil dermed bidra til å øke regimets trusseloppfatning. 

Også forventninger vil kunne spille en rolle i denne sammenhengen. Dersom folks 

forventninger til demokratiske reformer øker, samtidig som de i realiteten opplever 

stadige tilbakeslag, vil dette kunne bidra til å øke trusselen mot et stadig mer autoritært 

regime. Demokratiske reformer i naboland er ett eksempel på forhold som kan bidra til 

å øke folks forventninger.  

I en rekke av Risse og Sikkinks casestudier kom regimeendringer med medfølgende 

forbedring i menneskerettighetssituasjonen etter perioder med økonomiske kriser. I 

tråd med dette hevder Henderson (1991:124) at en regjering normalt vil føle press fra 

en befolkning med store udekkede behov når det gjelder arbeid, husvær, helse, mat, 

drikkevann osv. Risse og Ropp (1999:264) konkluderer med at deres undersøkelser 

ikke støtter synet om en direkte korrelasjon mellom økonomisk vekst og forbedring av 

menneskerettigheter. Også Steven C. Poe (2004:22) bemerker at studier av effekten av 

økonomisk vekst på menneskerettighetssituasjonen har resultert i divergerende funn. 

Samtidig hevder han at økonomisk utviklingsnivå generelt har blitt fastslått til å være 

assosiert med mindre bruk av negative sanksjoner og færre menneskerettighetsbrudd. 

I forhold til beslutningsmodellen ovenfor, er det rimelig å anta at manglende evne til å 

tilfredsstille innbyggernes sosioøkonomiske behov vil bidra til å øke opposisjonen mot 

regimet, og dermed også regimets oppfatning av trussel. Variabelen vil også kunne ha 

innvirkning på regimets styrke og dessuten regimets sårbarhet for press fra det 

internasjonale samfunn. 

I hvert fall siden Aristoteles har teoretikere antatt at politisk misnøye og dens 

konsekvenser, protester og ustabilitet, ikke bare avhenger av det absolutte nivå av 

økonomisk velstand, men også distribusjon (Nagel 1974:453). Henderson (1991:133) 

hevder graden av ulikhet i et samfunn er en viktig faktor for å forklare regjeringers 

bruk av undertrykkelse.  

Logikken bak antakelsen om en sammenheng mellom samfunnsmessige ulikheter og 

brudd på menneskerettighetene er at misnøye og ustabilitet som skapes gjennom ujevn 

fordeling fører til økt press på regimet, som igjen vil respondere på dette presset med 
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undertrykkelse. Som Ted Robert Gurr (sitert i Henderson 1991:125) hevder er 

problemet med ulikhet at gapet mellom ”de som har” og ”de som ikke har” i 

samfunnet vil skape strid og ustabilitet. Siden elitene ikke vil dele, fremstår 

undertrykkelse som relativt effektivt på kort sikt når ressursene er knappe. Dette skulle 

tilsi at effekten styrkes i samfunn med svak økonomi, hvor det i utgangspunktet ikke 

ser ut til å være nok til alle. 

Studier av sammenhengen mellom et samfunns etniske sammensetning og 

menneskerettighetssituasjonen har vist blandede resultater. Både Poe og Walker 

(2002) og Chris Lee m.fl. (2004) finner kun begrenset støtte for antakelsen om at 

etnisk heterogenitet har en negativ innvirkning på menneskerettigheter. 

Lee m.fl. (2002:186) knytter sammen arbeidet til flere forfattere i sin teoretiske 

argumentasjon for sammenhengen mellom etnisk sammensetning og 

menneskerettigheter. De hevder at undertrykkelse fra myndigheter har tendens til å 

være en reaksjon på trusler fra dissidentgrupper, og at etniske grupper har en 

mobiliseringsfordel fremfor økonomiske eller politiske baserte grupper. Etnisk 

heterogenitet øker dermed trusselen mot regimet, og også sannsynligheten for brudd på 

menneskerettighetene.  

Både regjeringer og befolkning har tendens til å respondere på sikkerhetstrusler med 

begrensninger av friheter og med utvidelse av den utøvende makt. Risse og Ropp 

(1999:260-261) peker på en rekke ”blokkeringsfaktorer” som kan operere på 

innenrikspolitisk nivå, og som ofte kan oppfattes som trusler mot elite, middelklasse, 

eller bredere definerte nasjonale interesser. De hevder en rekke regjeringer har lykkes 

med å stabilisere sin internasjonale legitimitet ved å peke på en oppfattet trussel mot 

deres stater. De viser i denne sammenheng til trusselen fra kommunismen under den 

kalde krigen, og at trusselen fra islamsk fundamentalisme mot vestlige 

sikkerhetsinteresser kan tjene noe av den samme funksjonen i dag. President Islam 

Karimov har trukket fram nettopp trusselen fra islamske fundamentalister som en av 

de mest alvorlige truslene mot stabiliteten i Usbekistan. 

Også eksterne trusler, eksempelvis i form av deltagelse i internasjonale væpnede 

konflikter, kan påvirke interne dissidenter og dermed også det oppfattede trusselnivået 
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mot regimet. Steven C Poe (2004:24-25) bygger på arbeidene til Robert Putnam om 

relasjonen mellom en stats utenriks- og innenrikspolitikk, og hevder at deltagelse i 

internasjonale konflikter vil føre til økning i brudd på menneskerettighetene i forhold 

til egen befolkning. Tanken er at deltagelse i krig øker muligheten for at bevegelser 

reiser seg mot regimet. Deltagelse i internasjonal konflikt antas videre å redusere et 

regimes styrke, enten fordi begrensede ressurser benyttes til krigshandlinger eller på 

grunn av tap av mennesker eller kapital som følge av krigen. Særlig i innledende faser 

kan eksterne trusler imidlertid også virke samlende, og variabelen kan slik sett virke 

begge veier. 

Den sentralasiatiske regionen rommer en rekke konfliktområder, som riktignok i liten 

grad har utviklet seg til krigshandlinger mellom regionens 5 land. Relatert til Poes 

tankegang er det allikevel grunn til å tro at regionens ustabile sikkerhetssituasjon har 

bidratt til å øke trusselen mot det usbekiske regimet også internt, idet en del av de 

regionale konfliktene også er nært knyttet til den usbekiske befolknings økonomiske 

og sosiale situasjon. Selv om Usbekistan har inngått væpnede konflikter med sine 

naboland har slike konflikter i tilgrensende land også hatt betydning for stabiliteten i 

Usbekistan. 
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3.0 Bakgrunn - Den politiske kontekst etter 1991 

Usbekistan har som følge av sin strategiske posisjon en nøkkelrolle i Sentral-Asia, 

plassert mellom elvene Amu Darya og Syr Darya. Landet er geografisk det nest største 

i Sentral-Asia og har en befolkning på over 26 millioner innbyggere. 

 

 

Figur 2: Kart over Usbekistan 

Kilde: University of Texas Libraries 2006 

 

Usbekistan erklærte sin uavhengighet 31. august 1991, fire måneder før den formelle 

oppløsningen av Sovjetunionen. Islam Karimov, leder og formann i Folkets 

demokratiske parti4, ble valgt til den første presidenten i det uavhengige Usbekistan i 

desember 1991. Samme måned ble Usbekistan med i Samveldet av uavhengige stater 

(SUS). 

 

                                                 
4 O'zbekistan Xalq Demokratik Partiyasi, arvtageren til det tidligere Kommunistpartiet i Den usbekiske 
sosialistiske sovjetrepublikk. I litteratur om Usbekistan brukes gjerne en blanding av usbekisk og engelsk ved 
betegnelsen av usbekiske partier. Jeg har i oppgaven forsøkt å holde meg til de betegnelser som er mest brukt. 
Enkelte partinavn som er mindre kjent er oversatt til norsk. Det vil derfor kunne forekomme en blanding av 
norsk, engelsk og usbekisk ved betegnelsen av politiske partier.  
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3.1 Statsbygging under arven fra Sovjetunionen  

Karimov (1997:64) har fremhevet oppløsningen av det gamle administrative 

kommandosystemet som en av de fremste utfordringene Usbekistan stod overfor i 

1991. Tiden under sovjetstyre hadde bare i liten grad forberedt de nye lederne i 

Sentral-Asia på å styre uavhengige stater. Uavhengigheten kom ikke som et resultat av 

en bevisst frigjøringsbevegelse, men var en følge av ytre omstendigheter. Som Martha 

Brill Olcott (2005:3) hevder kan man diskutere hva den ideelle treningen for å lede en 

uavhengig stat skulle være, men det er enklere å identifisere hva som er dårlig trening. 

En vellykket karriere i toppsjiktet innenfor kommunistpartiet i Sovjetunionen ville 

definitivt tilhørt sistnevnte kategori. 

Da Karimov kom til makten i 1991 støttet han seg til en betydelig kontinuitet både når 

det gjaldt institusjoner og personell. Det politiske lederskapet som etablerte seg etter 

uavhengigheten var i stor grad den gamle eliten, og det gamle kommunistpartiet forble 

en viktig faktor, riktignok under nytt navn. John Anderson (1997:81) hevder at det i 

Usbekistan og Turkmenistan var færre personellmessige endringer enn i de øvrige 

SUS-landene, med svært få utskiftninger på alle nivåer i byråkratiet. Sovjetstrukturene 

som har blitt bevart omfatter både undertrykkende organer og et økonomisk system 

dominert av staten.  

I 1992 vedtok det usbekiske parlamentet, Olij Majlis, en ny konstitusjon etter modell 

av vestlige liberale demokratier. Konstitusjonen foreskriver et presidentsystem med 

maktfordeling mellom utøvende, lovgivende og dømmende makt. I praksis antok det 

usbekiske regimet imidlertid en stadig mer autoritær form utover 1990-tallet (ICG 

2001b:3). Den usbekiske befolkning har i realiteten vært avskåret fra muligheten til å 

skifte sin politiske ledelse på demokratisk vis. 

Høy grad av sentralisering, et svakt parlament og statlig involvering i nesten alle 

områder av samfunnet er trekk som tyder på at sovjettidens arv er mer levende enn det 

Karimov vil innrømme. Parlamentet er dominert av den utøvende gren, og dets 

hovedoppgave består i å bekrefte lover og andre beslutninger utformet av utøvende 

organer. Den dømmende makt tar direktiver fra den utøvende makt og er praksis ikke 

uavhengig.  
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De fleste formelle strukturer for håndhevelse av loven er bevart fra sovjettiden, med 

innenriksministeriet i sentrum. Innenriksministeriet har nærmest hatt frie tøyler til å 

håndtere den interne opposisjonen, noe som har resultert i en stor grad av frihet til å 

utvide egne aktiviteter og budsjetter (ICG 2002c:21).  

Samtidig begrenses dannelsen av organisasjoner kraftig gjennom uforutsigbar praksis 

for registrering; ytringsfriheten er begrenset både gjennom formell lovgivning og 

gjennom statlig praksis. Usbekistan har allmenn stemmerett for innbyggere over 18 år, 

men mulighetene til å stille til valg begrenses sterkt av både formelle og mer uformelle 

begrensninger.  

 

3.2 Økonomisk utviklingsnivå  

Ved oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 arvet Usbekistan ikke bare et overveldende 

byråkratisk politisk system, men også en vaklende økonomi. President Karimovs syn 

på politiske reformer var basert på det han kalte den ”usbekiske modell” for utvikling. 

Den sentrale idé var en gradvis overgang til markedsøkonomi samtidig som man 

unngikk problemene som andre land hadde erfart i overgangen fra sentral økonomisk 

planlegging (ICG 2003:11).  

Den vanligste indikator på utviklingsnivå er brutto nasjonalprodukt (BNP). 

Innledningsvis medførte Karimovs politikk, sammen med Usbekistans relativt lave 

industrialiseringsnivå, at regjeringen klarte å holde fallet i BNP på rundt 17% i 

perioden 1991-1994, sammenlignet med et gjennomsnitt for SUS på nærmere 40% 

(US Department of Commerce 1998). Målt i BNP, var Usbekistan økonomiske 

utvikling i perioden 1989 til 1999 bedre enn for samtlige andre tidligere 

sovjetrepublikker (Pomfret 2000:1). 
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BNP per capita 1995-2003
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Figur 3: BNP per capita i Usbekistan 1995-2003 

Kilde: UNDP (2005). Human Development Report Uzbekistan 2005 

 

Tallene sier imidlertid ingenting om hvor rettferdig landets inntekter er fordelt, og lite 

om innbyggernes livskvalitet. Tallene som inngår i BNP kan også være upålitelige 

eller bevisst feilaktige. Selv om offisiell statistikk tilsier fortsatt økonomisk vekst i 

Usbekistan, har US Department of State (2005a) eksplisitt fornektet disse tallene. ICG 

(2003:11) påpeker i tråd med dette at den usbekiske økonomien siden 1996 gradvis har 

kollapset. 

Offisielle tall bør derfor suppleres med informasjon som gir et mer reelt bilde av 

innbyggernes levekår. Olcott (2005:119) hevder at det i Usbekistan har vært klare 

indikasjoner på en kraftig reduksjon i levestandarden de seneste årene. ICG (2001b:2) 

hevdet at den usbekiske økonomien i 2001 syntes å ha stagnert, med økende 

økonomisk misnøye. Rundt 400 000 unge mennesker trer inn i arbeidsmarkedet årlig, 

og 60 prosent av befolkningen var i 2002 under 25 år. Svært mange av disse er 

arbeidsledige, rastløse og misfornøyde.  

Noen regioner merker disse utviklingstrekkene mer enn andre, og ofte trekkes 

Ferghana-dalens tre provinser frem som de med størst sosiale og økonomiske 
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utfordringer (ICG 2001:14; Mercy Corps Central Asia 2003:6). Det er også i disse  

provinsene misnøyen med det sittende regimet har vært tydeligst. 

Et rikt utvalg av kilder tegner et bilde av en usbekisk økonomi under økende press, og 

med økende misnøye blant befolkningen. Utviklingen er nesten utelukkende resultat 

av dårlig økonomisk politikk, med en elite som kun retorisk er interesser i reformer.  

 

3.3 Samfunnsmessige ulikheter 

Statistikken5 antyder en skjev fordeling i det usbekiske samfunnet. Samtidig tilsier den 

at Usbekistan på enkelte områder er bedre stilt en enkelte andre SUS-land. Situasjonen 

synes videre å ha forbedret seg de senere år, men igjen er det viktig å merke seg at 

offisiell statistikk fra Usbekistan både er vanskelig tilgjengelig og lite pålitelig.   

Statistikkens signal om et samfunn på vei mot en jevnere fordeling står i kontrast til 

mer kvalitative beskrivelser. Svært mange beskriver Usbekistan som et land hvor en 

liten elite i større og større grad beriker seg på bekostning av fellesskapet (ICG 

2001b:19; Olcott 2005:118-120). Det politiske system i Usbekistan er dominert av et 

fåtall familier som besitter de viktigste politiske poster, og som samtidig dominerer de 

viktigste økonomiske sektorer (ICG 2003:23). Korrupsjon, underslag og nepotisme 

bidrar til å opprettholde og styrke dette systemet.  

Mye tilsier at forskjellene mellom de rikeste og det store flertall av befolkningen i 

Usbekistan er vesentlig, men at den rike eliten er liten men samtidig synlig nettopp 

fordi dette er de samme personer som besitter de politiske maktposisjoner både sentralt 

og regionalt. Det ser også ut vil å være store regionale variasjoner. Utfordringene i 

Ferghana-dalens tre provinser ser ut til å bli stadig større, blant annet som følge av en 

kraftig befolkningsvekst samt utilstrekkelige forsøk fra myndighetenes side på å gripe 

                                                 
5 Gini-indeksen for Usbekistan steg fra 0.261 til 0.421 i perioden 1991 til 1997, men har så falt til 0.387 i 2003. 

UNDP (2005) påpeker at inntektsforskjellene mellom fattig og rik fortsatt er store. Videre pekes det på 

vesentlige regionale forskjeller både når det gjelder inntekt, helsetilbud og arbeidsledighet. 
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fatt i situasjonen. Sosiale forskjeller mellom de ulike etniske grupper i Usbekistan er 

ikke substansielle (ICG 2000:1).  

 

3.4 Befolkningens etniske sammensetning og regionalisme 

Etniske usbekere utgjør i dag omlag 80% av befolkningen i Usbekistan. Etniske 

russere utgjorde tidligere den største minoritetsgruppen, men som følge av migrasjon 

utgjorde de i 2001 kun 3.4% av befolkningen. Tadsjikene danner dermed den største 

minoritet med om lag 5%. I tillegg har Usbekistan mindre grupper av kasakher, 

karakalpakere og tartarer (ICG 2001:21).   

Når det gjelder tadsjikene, er det særlig bosetningene i grenseområdene som av 

myndighetene anses som potensielt illojale (Olcott 2005:155). Lena Johnson 

(2004:161) påpeker at de pågående nasjonsbyggingsprosessene i Sentral-Asia er en 

viktig faktor for mulig etniske konflikter i fremtiden. I Usbekistan har man sett nettopp 

dette gjennom myndighetenes forsøk på å demme opp for mulig nasjonalisme blant 

tadsjiker. Byene Samarkand og Bukhara med omkringliggende områder er dominert av 

tadsjikisk befolkning som har fremsatt enkelte krav om en større rolle for tadsjikisk 

kultur, språk og identitet. En politisk bevegelse utviklet seg på slutten av 80-tallet og 

nådde også gjennom med enkelte krav. Dette ble imidlertid reversert på 1990-tallet da 

myndighetene slo ned på politisk pluralisme og startet en kampanje for å fremme 

usbekisk kultur (ICG 2001b:17).  

Situasjonen for tadsjikene forverret seg i 2000 da opprørere fra Islamic Movement of 

Uzbekistan gjennomførte væpnede aksjoner i Kirgisistan og Usbekistan. I forbindelse 

med konflikten beordret usbekiske myndigheter evakuering av minst 5 landsbyer i 

Surkhandarya-regionen mot grensen til Tadsjikistan. Om lag 5000 mennesker, de 

fleste av dem tadsjiker, ble deportert til sentrale deler av Usbekistan. Mange klaget til 

internasjonale observatører over myndighetenes tøffe behandling (US Department of 

State 2000; Jonson 2004:163). I tråd med et dekret fra myndighetene i 2000 har også 

bøker på tadsjikisk blitt ødelagt fordi de angivelig ikke var i tråd med nasjonal ideologi 

(ICG 2001b:17). Det har aldri vært noe bredt krav fra den tadsjikiske befolkning om 
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innlemmelse i Tadsjikistan, men enkelte på regjeringsnivå i Tadsjikistan har ytret slike 

krav (ibid).  

Ikke bare i Usbekistan, men i Sentral-Asia som helhet følte etniske minoriteter seg i 

økende grad marginalisert etter Sovjetunionens oppløsning, og ble presset til 

assimilasjon, eksempelvis gjennom språklover. Dette har bidratt til at 

minoritetsgruppenes andel av befolkningen kraftig er redusert. Reduksjonen kan dels 

forklares ved migrasjon, men også ved at folk har valgt å definere seg selv som å 

tilhøre titulærnasjonen for å unngå problemer (Johnson 2004:163). 

Flere regionalt basert elitenettverk spiller en sentral rolle i Usbekistans politiske liv. 

Det er seks ulike tradisjonelle klaner fra ulike geografiske regioner som kjemper om 

makt og innflytelse i Usbekistan (Sandstöm 2002:361). De sentrale myndigheter står 

overfor økende motstand fra slike regionale eliter, og denne motstanden har 

hovedsakelig gjort seg gjeldene på to områder: Kampen om jurisdiksjon over 

produksjon og eksport av bomull, og kampen om kontroll over parlamentet (Ilkhamov 

2004:167).  

Karimov tilhører klanen fra området Samarkand-Jizzakh, og etter hvert som han 

konsoliderte makten, favoriserte han også Samarkand-eliten. ICG (2001) hevder 

misnøyen blant de som mener de har tapt gjennom Karimovs konsolidering av makt 

utgjør en av de største trusler mot stabiliteten i dagens Usbekistan. 

 

3.5 Den sekulære opposisjon 

Særlig når det gjelder forholdet til menneskerettigheter er det i tilfellet Usbekistan 

naturlig å skille mellom sekulære politiske partier på den ene siden, og religiøse 

grupperinger med politiske ambisjoner på den andre siden. De sistnevnte grupperinger 

har i mindre grad vært forkjempere for demokratiske reformer og menneskerettigheter. 

Riktignok har enkelte av disse gruppene fremhevet Karimovs undertrykkende politikk 

som en av flere grunner til å fjerne det sittende regimet, men samtidig har de uttrykt 

stor skepsis til den lokale menneskerettighetsbevegelsen. Enkelte av dem stiller seg 

også svært negativt til demokratiet (ICG 2003a:6, 27). 
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Myndighetene har effektivt forhindret framveksten av en effektiv sekulær opposisjon 

ved å nekte dem registrering, samtidig som initiativtakerne rutinemessig har blitt utsatt 

for angrep fra politi og sikkerhetsstyrker.  

Den første formelle sekulære opposisjonsgruppen i Usbekistan ble dannet i 1989 og 

tok navnet Birlik6 (Enhet). Bevegelsen krevde blant annet liberale reformer og respekt 

for personlige friheter. Gruppen ble som følge av interne stridigheter splittet i 1990, og 

de to partiene Birlik og Erk7 ble dannet (ICG 2001b:4-5).  Tidlig på 1990-tallet startet 

myndighetene en kampanje for å holde de to opposisjonspartiene i sjakk. Innen midten 

av 1993 var alle politiske opposisjonsgrupper forbudte, og deres ledere var enten i 

eksil eller fengsel (ICG 2001b:6). 

I 1995 registrerte myndighetene tre nye politiske partier8, noe som først og fremst så ut 

til å være svar på internasjonal kritikk. Partiene skulle vise seg å i all hovedsak operere 

innenfor regjeringens program, og bidro ikke til reell politisk pluralisme. 

Myndighetene fortsatte med arrestasjoner av politiske dissidenter og overgrep mot 

opposisjonspolitikere, samt at de nektet å oppheve forbudet mot de to viktigste 

partiene, Birlik og Erk.  

Av frykt for represalier mot medlemmer som fortsatt oppholdt seg i Usbekistan, ble 

det ikke gjort nye fremstøt for å oppnå registrering av opposisjonspartiene i løpet av 

1996. I en tale til parlamentet samme år oppfordret Karimov til utvikling av 

opposisjonspartier og respekt for ytringsfrihet. Undertrykkelsen av opposisjonen 

fortsatte derimot. 

I februar 1999 detonerte fem bomber i sentrum av Tasjkent og drepte 16 personer. 

Etter dette ble forfølgelsen av medlemmer fra Birlik og Erk intensivert. I mars 

annonserte Karimov at eksillederen for Erk, Muhammad Solih, hadde vært en av 

organisatorene bak bombeeksplosjonene. I november 2000 ble Solih dømt til 15 års 

fengsel. Flere andre religiøse og politiske aktivister ble idømt lange fengselsstraffer. 

                                                 
6 Partiet omtales her som Birlik. Det opprinnelige navnet var ”Birlik Halq Xarakati (Folkebevegelsen Birlik). 
Bevegelsen gikk senere over i ”Birlik-partiet” som også er kjent som ”Usbekistans demokratiske parti”. 
7 Det usbekiske navnet er” O'zbekiston "ERK" demokratik partiyasi” (Usbekistans demokratiske parti ”ERK”).
8 Adolat (Rettferdighet), Milliy Tiklanish Demokratik (Det Nasjonale Gjenreisningspartiet) og Khalq Birligi (Det 
Nasjonale Enhetspartiet). 
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Metoder som tilfeldig fengsling, tiltale basert på falske anklager, overvåkning og 

oppsigelser fra arbeid bidro til å holde opposisjonen nede. Erk klarte allikevel å 

avholde en partikongress i oktober 2003, etter å ha vært tvunget til å utsette den flere 

ganger som følge av press fra myndighetene. Flere medlemmer ble fengslet og 

mishandlet forut for møtet (HRW 2003a). Erk ble i 2004 splittet i tre fraksjoner, og 

partiets aktiviteter ble ytterligere redusert.  

Til tross for flere koordineringsforsøk har den usbekiske opposisjonen vært preget av 

mangel på enhet. Siden splittelsen i 1990 har relasjonen mellom Erk og Birlik vært 

spent. Den manglende evnen til å samle sine krefter for å presse Karimov, reflekteres 

også og strid mellom de to bevegelsenes respektive menneskerettighetsorganisasjoner, 

Human Rights Society of Uzbekistan (knyttet til Birlik) og Independent Human Rights 

Society of Uzbekistan (tilknyttet Erk) (ICG 2001b:8).  

På midten av 1990-tallet ble Koordineringsrådet for Usbekistans Demokratiske 

bevegelser dannet. Rådet hadde til hensikt å etablere samarbeid mellom demokratiske 

grupper og aktivister i landet. Ledere for koordineringsrådet, Shukrullo Mirsaidov, 

trakk seg fra politikken 1998 og erklærte samtidig at det å forene opposisjonen var 

umulig, grunnet de mange interne stridighetene (ICG 2001b:10). 

Et tilsvarende initiativ tok form i 2005 da flere opposisjonspartier og 

menneskerettighetsorganisasjoner gikk sammen i ”Koalisjonen for demokratiske 

krefter” også kjent som ”Sunshine Uzbekistan”. Koalisjonen ble til å begynne med 

ledet av Nigora Hidoyatova, som også leder det uregistrerte opposisjonspartiet Ozod 

Dehqonlar (frie bønder) (Saidazimova 2005). Forretningsmannen Sanzhar Umarov tok 

senere over ledelsen av koalisjon. Hidoyatova ble i mars 2006 dømt til 10 års fengsel, 

angivelig for økonomisk kriminalitet, og kun få dager senere ble Umarov dømt til 11 

års fengsel for tilsvarende forhold (Saidazimova 2006b, 2006c). 

Også mangel på tradisjon for politisk organisering har bidratt til å hindre dannelsen av 

en samlet og effektiv opposisjon. Flere peker også på betydningen av regionalisme 

som en faktor som har begrenset utviklingen av en bred nasjonal opposisjon (Anderson 

1997:64). I forbindelse med en av flere konferanser med mål om å samle opposisjonen 

uttalte Arkady Dubnov, spaltist for Moskva-avisen ”Vremja Novostei”, at 
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opposisjonsbevegelsen  i Usbekistan først og fremst er strukturert langs 

interessekonflikter og konkurranse mellom klanene (Krastev 2004). 

 

3.6 Trusselen fra radikal islamske grupperinger 

Over 90% av Usbekistans innbyggere regner seg som muslimer. Usbekiske 

myndigheters forhold til islam er komplekst og til dels selvmotsigende. Omkring 1990 

omfavnet Karimov den islamske oppblomstringen som et middel for å oppnå støtte og 

legitimitet. Til tross for et offisielt skille mellom stat og religion, hadde usbekiske 

myndigheter innen utgangen av 1992 imidlertid effektivt forbudt alle religiøse grupper 

som ikke var støttet av staten, og gjenetablert kontrollen over det offisielle islamske 

presteskapet (ICG 2001b:12-14).  

Etter å ha knust den sekulære opposisjonen iverksatte Karimov en offensiv også mot 

det han betraktet som islamske fundamentalistiske grupperinger i Ferghana-dalen 

(Rashid 2002:84). Undertrykkelsen av religiøse grupperinger tiltok utover 1990-tallet, 

og særlig etter loven om religionsfrihet og religiøse organisasjoner ble vedtatt i 1998. 

Utviklingen har tvunget de uavhengige muslimske samfunnene under jorden, og 

enkelte grupperinger har skiftet fokus over til politisk aktivisme, og i noen tilfeller 

også væpnet motstand.  

 

3.6.1 Islamic Movement of Uzbekistan 

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) har røtter tilbake i den islamske 

undergrunnen i sovjettiden. Mens myndighetenes forfølgelse av religiøse grupperinger 

tiltok utover 1990-tallet, annonserte Juma Namangani9 og Tohir Yuldeshev dannelsen 

av IMU i 1998. Begge hadde vært lederskikkelser blant de islamske aktivistene i 

Ferghana-dalen på begynnelsen av 1990-tallet. 

                                                 
9 Hans egentlige navn var Jumaboi Ahmadzhanovitch Khojaev, men han tok navnet Juma Namangani etter sin 
hjemby. 
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IMUs mål var å kaste det sittende regimet i Usbekistan og å opprette en islamsk stat 

basert på sharia. IMU gikk klart ut og sa at vold var et akseptabelt virkemiddel for å nå 

dette målet. 

Mot slutten av 1990-tallet etablerte Namangani, som ble bevegelsens operative leder, 

en base i Tavildara-dalen i Tadsjikistan. I august 1999 sendte IMU en geriljagruppe 

inn til Batken-provinsen i Kirgisistan hvor gruppen tok flere gisler, deriblant fire 

japanske geologer. IMU erklærte nå at en ”jihad” var iverksatt for å velte Karimovs 

regime og okkupere Ferghana-dalen (Rashid 2002:157-164). Usbekiske myndigheter 

anklaget også IMU for å stå bak bombeangrepene i Tasjkent i februar 1999. 

En ny offensiv fra IMU fulgte sommeren 2000, også denne gangen på kirgisisk 

territorium, men også i det sørøstlige Usbekistan. Kampene medførte angivelig 

betydelige tap både for kirgisiske og usbekiske styrker. Namangani trakk sine styrker 

tilbake i oktober, og dro selv tilbake til Afghanistan. Samme måned ble Namangani og 

Yuldeshev dømt til døden in absentia i Tasjkent (Rashid 2002:167-172). 

Namangani støttet også Taliban med rundt 600 soldater i kampen mot geriljalederen 

Ahmad Shah Masood og Nordalliansen i Afghanistan. IMU kjempet her side om side 

med militante fra Pakistan og Tsjetsjenia, uigurer og araberer med tilknytning til Al 

Qaida, og styrken fikk etter enkeltes oppfatningen en mer multinasjonal, pan-islamsk 

karakter (Rashid 2002:176). IMUs ledelse understreket at de fortsatt hadde kun én 

fiende, regimet i Tasjkent. 

Etter Usbekistans beslutning om å støtte USA i angrepet på Afghanistan, besluttet 

IMU å støtte Taliban i kampen mot amerikanske styrker. I november 2001 ble det 

rapportert at Juma Namangani hadde blitt drept under amerikansk bombing i Mazar-i-

Sharif nord i Afghanistan, opplysninger som for øvrig aldri har blitt bekreftet. Store 

deler av den øvrige styrken antas også å ha blitt eliminert i kampene (ICG 2002:2-3). 
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3.6.2 Hizb ut-Tahrir 

Hizb ut-Tahrir al-Islami10, oftest omtalt bare som Hizb ut-Tahrir, har blitt den mest 

populære undergrunnsbevegelsen i Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan (Rashid 

2002:115). Hizb ut-Tahrir er ingen religiøs organisasjon, men snarere et politisk parti 

med en ideologi basert på islam (ICG 2003a:1) . 

Bevegelsen hadde sitt utspring i Midtøsten tidlig på 1950-tallet og ble ifølge usbekiske 

myndigheter introdusert i Usbekistan i 1995. Myndighetene viet innledningsvis 

bevegelsen lite oppmerksomhet, men etter hvert som celler etablerte seg i Tasjkent og 

Ferghana-dalen, og derfra spredde seg til Kirgisistan og Tadsjikistan, iverksatte 

myndighetene mottiltak (Rashid 2002:120).  

Kort skissert er Hizb ut-Tahrirs mål å reetablere det historiske kalifat for å bringe alle 

muslimske land under islamsk styre, og å etablere en stat i stand til å balansere mot 

Vesten. Ifølge partiet skal alle deler av livet i en islamsk stat reguleres av islamsk lov, 

sharia, og det er ingen former for kompromiss med annen lovgivning (ICG 2003a:3-4).  

Hizb ut-Tahrir regnes som en ikke-voldelig organisasjon og har ikke beviselig deltatt i 

voldelige aksjoner i Sentral-Asia. ICG (2003a:7) hevder imidlertid at det er nødvendig 

å nyansere partiets holdning til bruk av politisk vold. Militærkupp nevnes som et av 

flere aktuelle alternativer for å fjerne de eksisterende regimer i islamske land, og Hizb 

ut-Tahrir utelukker ikke å søke støtte fra andre grupper, inkludert de som er villige til å 

bruke vold for å nå sine mål. 

Det et vanskelig å fastslå Hizb ut-Tahrirs omfang i Usbekistan. Enkelte hevder partiet 

har nærmere 100 000 medlemmer bare i Sentral-Asia, mens de fleste observatører 

anslår tallet til å ligge et sted mellom 10 000-20 000. Observatører er enige om at tallet 

har vært stigende de siste år, og særlig fra 2002 (ICG 2003:17; Blaigov 2004; Rauert 

2005; Saidazimova 2006). Majoriteten av tilhengerne i Usbekistan kommer fra 

Ferghana-dalen og Tasjkent.   

Hizb ut-Tahrirs aktivitet i Sentral-Asia har primært bestått av distribusjon av litteratur 

og løpeblad. De senere år ser det ut til at organisasjonen av sikkerhetsmessige grunner  

                                                 
10 Partiet for islamsk frigjøring 
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i større grad har gått over til muntlige kontakter for å spre sitt budskap. Partiet har også 

iverksatt demonstrasjoner til forsvar for fengslede medlemmer. Partiet jobber aktivt 

innenfor fengsler, både med støtte til egne fanger og med prolysetisme blant andre 

fanger. President Karimov er et frekvent mål i løpebladene distribuert av partiet. Noe 

av propagandaen fokuserer også på sikkerhetsstyrkenes undertrykkelse. Et 

gjennomgangstema er at så snart Karimov er fjernet, vil muslimer være frie til å leve 

under Kalifatets rettferdighet (ICG 2003:26). 

I løpet av 2002 registrerte mange observatører et redusert aktivitetsnivå for Hizb ut-

Tahrir. Krigen i Afghanistan og Irak ser samtidig ut til å ha bidratt til en radikalisering 

av en del av medlemsmassen, og en skarpere tone i partiets publikasjoner (ICG 

2003:14). 

 

3.6.3 Andre religiøse bevegelser 

Også flere andre mindre islamske grupperinger har etablert seg i Usbekistan, men 

omfanget, målsetningen og operasjonsmønsteret til disse er mindre kjent. Akramiya og 

Hizb-an-Nusra som begge er utbrytergrupper fra Hizb ut-Tahrir ble dannet i 

henholdsvis 1996 og 1999. I følge enkelte rapporter var misnøye med valg av taktikk 

en viktig årsak til splittelsene, og i hvert fall sistnevnte organisasjon skal ifølge enkelte 

observatører være klar for en mer voldelig linje (ICG 2003b:29; Khamidov 2003).  

Organisasjonen Zhamoat dukket først opp da usbekiske myndigheter knyttet den til 

bombeangrepene mot politiets sjekkpunkter i mars og april 2004. Ytterligere en 

organisasjon, Tabligh Jamaat, fikk usbekiske myndigheters og medias søkelys på seg 

høsten 2004, da åtte av organisasjonens medlemmer i Usbekistan stod tiltalt for 

religiøs ekstremisme. Organisasjonen, som har sitt utspring i India, skal angivelig være 

voksende i Sentral-Asia, og i Usbekistan ser oppslutningen ut til å være størst i 

Ferghana-dalen. Også Tabligh Jamaat har av usbekiske myndigheter blitt knyttet til 

bombeaksjonene i mars og april 2004 (Saidazimova 2004). 
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3.7 Konfliktene i Tadsjikistan og Afghanistan 
 

3.7.1 Borgerkrigen i Tadsjikistan 

Et år etter uavhengigheten ble Tadsjikistan kastet ut i en borgerkrig mellom den 

tidligere kommunisteliten og en koalisjon av reformorienterte demokrater og 

islamister. 

Innledningsvis støttet Karimov det sittende kommunistregimet og ga dessuten logistisk 

støtte, bidro med militær trening og flystøtte til tadsjikiske, paramilitære 

prokommunistiske fraksjoner. Karimov endret politikk underveis og distanserte seg fra 

president Rakhmonov etter 1993. Usbekistan ga nå militær støtte til lokale krigsherrer 

som kjempet mot Rakhmonov (Jonson 2004:54).  

Usbekiske myndigheter så på borgerkrigen i Tadsjikistan fra 1992 til 1997 med stor 

bekymring, først fordi en sterk islamistisk bevegelse der kunne bidra til å styrke 

islamisme også i Usbekistan, men senere også fordi fredsavtalen i 1997 representerte 

en presedens for legitimering av islam som en politisk faktor (ICG 2001c:14). 

Mange observatører fryktet at krigen i Tadsjikistan var et forvarsel på tilsvarende 

konflikter i de øvrige sentralasiatiske landene. Dette skulle vise seg å ikke bli tilfelle. 

Under press fra Usbekistan og Russland, som begge fryktet en spredning av 

konflikten, startet forhandlinger i 1994. Forhandlingene trakk ut, men en fredsavtale 

ble endelig signert i Moskva sommeren 1997. Til tross for gjensidig mistillit og 

kontroverser knyttet til implementeringen har fredsprosessen vært vellykket, gitt den 

blodige konflikten som var foranledningen til den (ICG 2001c:3). 

 

3.7.2 Afghanistan 

De sentralasiatiske lederne trakk tidlig fram Afghanistan som en kilde til mange av 

regionens problemer, og hevdet at situasjonen der skapte et miljø hvor politiske 

reformer var risikabelt (Olcott 2005:1). Også den usbekiske eliten så på fremveksten 

av Taliban og narkotikatrafikken fra Afghanistan som en trussel mot landets stabilitet. 
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Da Sovjetunionen trakk seg tilbake fra Afghanistan i 1989, fulgte en lang kamp om 

makten i Kabul som etter hvert førte landet ut i en blodig borgerkrig. Taliban dukket 

opp mot  slutten av 1994, da Afghanistan befant seg nærmest i en tilstand av total 

oppløsning.  

Ettersom Taliban-bevegelsen avanserte nordover i siste halvdel av 1990-tallet, økte 

frykten i nabolandene både pga av faren for store flyktningstrømmer, men også fordi 

Taliban etter hvert ga støtte til militante islamister som IMU. Regionens ledere knyttet 

dessuten lovløsheten i Afghanistan til den kraftige økningen av handel med opium og 

heroin gjennom regionen (Olcott 2005:6). 

Mot slutten av 1990-tallet forsøkte enkelte av de sentralasiatiske landene, inkludert 

Usbekistan, å tilnærme seg Taliban som en mulig strategi for å fremme stabilitet, 

begrense spredningen av radikal islamisme og redusere narkotikatrafikken fra 

Afghanistan (ICG 2001a:19). Strategien ble forkastet for godt etter 11. september 

2001, da Usbekistan var det første sentralasiatiske land som besluttet å støtte USA i 

kampen mot Taliban og Al Qaida i Afghanistan.  

Afghanistan har etter bekjempelsen av Taliban vist tegn på stabilisering, selv om 

prosessen med rekonstruksjon går sakte. Det internasjonale samfunnets 

tilstedeværelse, det faktum at Taliban er fjernet fra makten og at organisasjoner som 

Al Qaida og IMU i stor grad har blitt bekjempet, har klart bidratt til å redusere risikoen 

Afghanistan utgjør for de sentralasiatiske lederne. 
  

3.8 Stormaktsrivalisering i Sentral-Asia 

Siden midten av 1990-tallet, da Russland og USA begynte å se på Usbekistan som 

nøkkelen til Sentral-Asia, har Usbekistan hatt fordel av å være sentrum for de to 

stormaktenes oppmerksomhet.  

Også andre stater har interesser i Sentral-Asia. Iran og Tyrkia har imidlertid i mindre 

grad enn USA og Russland hatt ressurser til å fremme sine nasjonale interesser i 

regionen (Olcott 2005:52). Kina har i økende grad blitt en faktor i Sentral-Asia, men 

vil kun bli overfladisk behandlet her. Kinesiske myndigheter har på mange områder 
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fulgt Moskva i sin politikk overfor Sentral-Asia, særlig når det gjelder holdningen til 

menneskerettigheter.  

Både USA og Russland forholdt seg relativt passive overfor Sentral-Asia de første 

årene etter Sovjetunionens oppløsning. Som uavhengige stater representerte de 

sentralasiatiske landene et ukjent territorium for russiske ledere. Samtidig var russiske 

myndigheter opptatt med egne problemer knyttet til statsbygging og manglet kapasitet 

til å håndtere de nylig uavhengige statene i Sentral-Asia (Jonson 2004:41). På 

begynnelsen av 1990-tallet var russisk utenrikspolitikk dessuten preget av en kamp 

mellom ulike syn på Russlands rolle i Europa og Asia. Det var den atlantiske linje, dvs 

en orientering mot Vest, som preget russisk utenrikspolitikk i 1991-1993 (Stenseth 

1999:27). I den grad Russland søkte kontroll over de sentralasiatiske statene tidlig på 

1990-tallet, tenkte man SUS ville være instrumentet som muliggjorde dette. SUS ble 

imidlertid aldri et effektivt verktøy for russisk dominans, idet de fleste statslederne 

innenfor Samveldet i liten grad var villig til å gi slipp på nasjonal suverenitet (Olcott 

2005:56). 

Vesten og USA anerkjente mer eller mindre Sentral-Asia som russisk interessesfære 

på begynnelsen av 1990-tallet. Det var til å begynne med liten respons fra USA og 

Vesten på Usbekistans tilnærmelser. Det å utvikle et godt forhold til Russland hadde 

prioritet. Bekymringer knyttet til usbekiske myndigheters menneskerettighetsbrudd 

virket også som en demper på utviklingen av et nært forhold mellom USA og 

Usbekistan (Akbarzadeh 2005:62; Grodsky 2004). Karimov var på sin side svært 

interessert i å sikre nære forbindelser med USA, både pga den internasjonale prestisjen 

som lå i dette og fordi slike bånd ville bidra til distansering fra Russland (Olcott 

2005:67). Usbekistan forsøkte å oppnå dette blant annet gjennom bevisst og 

systematisk å innrette sin utenrikspolitikk etter USA. Dette var særlig merkbart i 

politikken overfor Midt-Østen og Iran (Akbarzadeh 2005:57). 

Mot midten av 1990-tallet utviklet det seg en generell konsensus blant den russiske 

eliten om den strategiske visjon i russisk politikk overfor Sentral-Asia. Det ble et mål å 

sikre russisk innflytelse, og Russland skulle bruke SUS som arena. Samtidig var det 

fortsatt stor uenighet om hvilken politikk som var best for å ivareta Russlands 
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interesser (Jonson 1999:44; Stenseth 1999:32). Årene etter at Jevgenij Primakov 

erstattet Kozyrev som utenriksminister kan beskrives som pragmatisk søken etter 

løsninger på problemer innenfor SUS sitt territorium (Jonson 2004:44).  

Samtidig økte USAs engasjement i regionen. Dette hadde bakgrunn i en økende 

interesse for energiforekomstene i og rundt Det kaspiske hav. Dessuten var null-sum 

tenkning i forhold til relasjonen mellom Russland og Vesten i ferd med å reetablere 

seg i en del vestlige polistiske kretser (Bukkvold og Kjølberg 2001:11). I takt med en 

mer nasjonalistisk og euroasiatisk linje i russisk utenrikspolitikk, begynte USA og 

Vesten i økende grad å vektlegge egne interesser i regionen (Stenseth 1999:81). På 

midten av 1990-tallet hadde både USA og Russland interesser i Sentral-Asia, og begge 

så Usbekistan som en nøkkel til regionen.  

Fremveksten av Taliban i Afghanistan og borgerkrigen i Tadsjikistan fikk både USA 

og Russland til å frykte framveksten av islamsk ekstremisme i Sentral-Asia. I 1995 og 

1996 så man en markant endring i de vestlige statenes politikk overfor Sentral-Asia, 

hvor fokuset ble flyttet fra det å fremme politiske og økonomiske reformer, over til 

sikkerhetsassistanse for å blokkere for islamske ekstremister, spredning av narkotika 

og generell ustabilitet (ICG 2001b:26). Fra 1996 fremstod USA som en støttespiller 

for Usbekistan, og som en motvekt til russisk innflytelse (Stenseth 1999.82). 

Frykt for hvilke konsekvenser Talibans seier i Afghanistan kunne ha for Sentral-Asia 

gjorde at også Russland forsøkte å styrke det militære samarbeidet med de 

sentralasiatiske statene, men uten særlig suksess. I 1998 ble det inngått en avtale 

mellom Tadsjikistan, Usbekistan og Russland om å bekjempe ”aggressiv religiøs og 

annen ekstremisme”. Avtalen ble signert, men ikke implementert (Johnson 2004:58). 

Under president Vladimir Putin viste Russland en fornyet interesse for Sentral-Asia. 

En av Putins første reiser gikk til Tasjkent. IMUs aksjoner i Batken-regionen i 

Kirgisistan i august 1999 ga Putin muligheten til å gjøre antiterrorisme til en topp 

prioritet i Russlands relasjoner med de sentralasiatiske statene, og til å skape en 

plattform for utviklingen av et militært og sikkerhetsmessig samarbeid. Utviklingen i 

Tsjetsjenia bidro også til å utvikle Putins antiterroragenda (Jonson 2004:64). 
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Det militære samarbeidet mellom Usbekistan og USA økte etter bombeaksjonene i 

Tasjkent i februar 1999 (Olcott 2005:7). De sentralasiatiske statene begynte nå å innse 

at Russland ikke var i stand til å bistå dem i de sikkerhetsbehovene de hadde, særlig 

reversering av Talibans fremgang i Afghanistan (Olcott 2005:57). Dette, sammen med 

at USA nå framstod som en mer villig samarbeidspartner, gjorde at Usbekistan 

benyttet anledningen til å vise Moskva en kald skulder. Mot slutten av 1990-tallet var 

det klare spenninger mellom USA og Russland i Sentral-Asia.  

Samtidig som det militære samarbeidet mellom USA og Usbekistan tiltok, fortsatte 

Karimov å sikre seg at Russland fortsatt var et aktuelt alternativ. Da Karimov besøkte 

Moskva i mai 2001 var sikkerhetssamarbeid et av hovedtemaene, og mange hevet 

øyenbrynene over Karimovs økende varme overfor Moskva (ICG 2001b:26). 

Terrorangrepene mot USA 11. september 2001 bidro til å endre det strategiske bildet i 

Sentral-Asia radikalt. Begivenhetene medførte et gjennombrudd for USAs 

tilstedeværelse i regionen. Usbekistan var første land ut til å gi USA tilgang til en 

militærbase i landet idet de overga fasilitetene ved Khanabad i Karshi forut for 

militærkampanjen i Afghanistan. 

Mange trodde samarbeidet som nå ble innledet mellom Usbekistan og USA ville sette 

Russland på sidelinjen, og at USA hadde gått seirende ut av rivaliseringen i regionen. 

Russland hadde imidlertid ikke til hensikt å være en passiv tilskuer, og sommeren 

2002 var det tegn på at russisk politikk var i ferd med å bli mer aktiv overfor Sentral-

Asia. Putin forsøkte å legge mer vekt på økonomisk samarbeid med de sentralasiatiske 

landene som respons på situasjonen etter 11. september, først og fremst innenfor 

energisektoren (Jonson 2004:98-103). At Russland ikke var skjøvet ut på sidelinjen ble 

demonstrert da president Putin og Karimov i juni 2004 signerte en bilateral avtale om 

strategisk partnerskap. Dagen før signerte Kina og Usbekistan en pakke bestående av i 

alt 10 avtaler blant annet omhandlende økonomiske partnerskap og felles bekjempelse 

av narkotikasmugling.  

Relasjonen mellom USA og Usbekistan tok en ny vending i 2005 da Usbekistan 

besluttet å gi avkall på sitt nære samarbeid med USA, og heller vende seg mot Kina og 

Russland. Under et toppmøte i Shanghai Cooperation Organization i juli 2005, krevde 
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de 6 medlemslandene at Washington satte en sluttdato for sin militære tilstedeværelse i 

regionen. Den tiltagende spenningen i forholdet mellom Usbekistan og USA toppet 

seg med at Usbekistan i juli 2005 krevde at USA trakk seg ut fra Karshi-Khanabad 

basen.  

 

3.9 Omveltninger i andre tidligere sovjetrepublikker 

De senere årene har det vært en rekke omveltninger i tidligere sovjetrepublikker som 

har rystet Karimov og andre sentralasiatiske ledere.  

Serien av omveltninger startet med ”Roserevolusjonen” i Georgia høsten 2003, som 

toppet seg med at president Eduard Shevardnadze ble tvunget til å trekke seg. Den 

utløsende årsaken til krisen var beskyldninger fra opposisjonen om massivt valgfusk 

ved parlamentsvalget i november 2003. Massedemonstrasjoner under ledelse av 

Mikhail Saakashvili og Nino Burjanadze eskalerte raskt og ledet til et vellykket krav 

om president Shevardnadzes avgang. Nytt presidentvalg ble avholdt i januar 2004, 

mens nytt parlamentsvalg ble avholdt i mars 2004. Saakashvili vant presidentvalget 

med klar margin.  

Valgfusk var også utløsende årsak til den såkalte ”Oransjerevolusjonen” i Ukraina. 

Etter at de offisielle resultatene fra presidentvalget i november 2004 viste at tidligere 

statsminister Viktor Janukovitsj hadde vunnet over Viktor Jusjtsjenko, inntok 

hundretusener gatene i demonstrasjoner mot det de mente var omfattende valgfusk. De 

neste dagene protesterte millioner av ukrainere. Høyesterett erklærte til slutt valget for 

ugyldig, og nytt valg ble avholdt 26 desember. Viktor Jusjtsjenko vant over tidligere 

statsminister Viktor Janukovitsj. 

”Tulipanrevolusjonen” i Kirgisistan i mars 2005 gjorde slutt på en periode på 14 år 

med president Askar Akajev ved makten. I forbindelse med annonseringen av 

resultatet fra parlamentsvalget 18. mars, okkuperte demonstranter guvernørbygningen i 

de sørlige byene Jalal-Abad og Osh. I løpet av få dager spredde protestene seg til 

hovedstaden Bisjkek og flere andre byer. I Bisjkek stormet demonstranter 

regjeringsbygningen, og Akajev flyktet via Kasakhstan til Moskva. Mot slutten av 
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mars stabiliserte situasjonen seg noe, parlamentet oppløste seg selv, og et nytt 

parlament ble anerkjent som legitimt. Den 2. april annonserte Akajev at han gikk med 

på å trekke seg som president. 

 

3.10 Usbekistans menneskerettighetsbevegelse 

I likhet med den øvrige opposisjonen ble også den usbekiske 

menneskerettighetsbevegelsen offer for den begrensede organisasjonsfriheten allerede 

fra fødselen av. Human Rights Society of Uzbekistan (HRSU) ble etablert i 1992 og 

var da landets eneste uavhengige menneskerettighetsorganisasjon. HRSU, som hadde 

nær tilknytning til Birlik, ble nektet offisiell registrering av myndighetene. 

Organisasjonen arbeidet dermed fra starten av innenfor svært begrensede rammer. 

HRSU fikk i 1995 avslag på sin søknad om registrering for tredje år på rad. Våren 

1995 ble ”Stiftelsen til støtte for politiske fanger og deres familier” dannet, men også 

denne ble nektet registrering av myndighetene. 

En statlig menneskerettighetskommisjon, ledet av en ombudsmann, ble etablert i 1995. 

Kommisjonen responderer på klager fra innbyggerne, men bærer preg av manglende 

trening og liten vilje til å forfølge beskyldninger mot politi og sikkerhetsstyrker 

(Horton og Kazakina 1999:38). I 1997 ble også en menneskerettighetsorganisasjon 

etablert med støtte fra myndighetene. Mange har imidlertid også satt spørsmålstegn 

ved denne organisasjonens uavhengighet (US Departement of State 2002). 

I september 1996 fikk HRSU tillatelse til å holde en etableringskonferanse, noe som 

regnes som første steg i registreringsprosessen. På konferansen deltok også 

organisasjonens formann, Abdumannob Polat, som hadde returnert til Usbekistan fra 

eksil i USA, etter personlig invitasjon fra president Karimov. Den endelige 

registreringssøknaden ble allikevel avslått med begrunnelse i at alle juridiske vilkår 

ikke var oppfylt. Tillatelsen til HRSUs etableringskonferanse ble gitt forut for et 

menneskerettighetsseminar avholdt av OSSE i Tasjkent. Samtidig ble det fortsatt 

meldt om overgrep mot organisasjonens medlemmer.  
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Velviljen utvist overfor menneskerettighetsaktivistene i 1996 utgjorde ingen varig 

trend. En ny organisasjon, Independent Human Rights Organization of Uzbekistan 

(IHROU), ble dannet i 1996, men også denne ble nektet registrering. De påfølgende 

årene ble preget av stadig økende angrep mot aktivister som arbeidet for fremming av 

menneskerettigheter. For å tilfredsstille internasjonal kritikk vedtok imidlertid 

myndighetene en lov om ikke-statlige organisasjoner i april 1999. Samtidig 

opprettholdt regimet sin undertrykkelse slik at det fortsatt var svært vanskelig for slike 

organisasjoner å etablere seg (ICG 2001b:4).  

Også menneskerettighetsbevegelsen ble rammet av myndighetenes opptrappede 

undertrykkelse etter bombeangrepene i Tasjkent i 1999. Både innenriksministeren og 

justisministeren gikk i 2000 ut og anklaget menneskerettighetsbevegelsen for å støtte 

Usbekistans fiender (US Department of State 2000). Samme året ble to av Usbekistans 

mest fremtredende menneskerettighetsaktivister, Mahbuba Kasymova og Ismail 

Adylov fra IHROU, dømt til fengsel i henholdsvis 5 og 6 år. Kasymova ble imidlertid 

løslatt senere på året. Til tross for enkelte løslatelser og beklagelser som følge av 

internasjonalt press, fortsatte myndighetene med arrestasjoner og vold mot personer 

tilknyttet bevegelsen. 

Et mindre antall menneskerettighetsaktivister fortsatte sitt arbeid på tross av 

forfølgelser og manglende formell godkjenning av deres organisasjoner. 

Menneskerettighetsorganisasjonen Mazlum ble dessuten etablert i 2001. International 

Helsinki Federation (2002) rapporterte at presset mot menneskerettighetsforkjempere 

tiltok kraftig i løpet av 2001, som et ledd i  myndighetenes kampanje mot ”anti-statlige 

aktiviteter”. I juli døde Shovrik Ruzimuradov, leder for et av HRSUs regionalkontorer, 

i politiets varetekt. HRSU ble nå omtalt som en terrororganisasjon med forbindelser til 

Osama Bin Laden.  

I 2002, etter mange års forsøk, oppnådde Independent Human Rights Organization of 

Uzbekistan offisiell registrering. Denne gangen kom innrømmelsen rett forut for 

president Karimovs besøk til Washington. Samtidig nektet myndighetene to andre 

menneskerettighetsorganisasjoner registrering, deriblant HRSU. Syv av HRSUs 

medlemmer ble fengslet i løpet av året.  
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Ytterligere en menneskerettighetsorganisasjon, Ezgulik, oppnådde offisiell registrering 

i mars 2003. HRSU og en organisasjon under navnet “Mothers against Crimes against 

the Individual” ble fortsatt nektet registrering. Sistnevnte hadde forsøkt også året før, 

men da under et annet navn. Til tross for press fra myndighetene så man allikevel en 

økning i aktiviteten til ikke-statlige organisasjoner i 2003, inkludert flere konferanser 

og møter med menneskerettigheter som tema. Noen av disse fant sted uten 

innblanding, i andre tilfeller ble deltagerne utsatt for trakassering (IGC 2004:7). 

Etter hendelsene i Andizjan i mai 2005 meldte Human Rights Watch (2006) om nok en 

intensivering av angrep mot menneskerettighetsaktivister, og da særlig mot de som 

forsøkte å dokumentere hendelsene, krevde at de ansvarlige ble stilt for retten eller 

som uttalte seg offentlig om myndighetenes rolle i forbindelse med demonstrasjonene. 

Minst 13 menneskerettighetsforkjempere og journalister måtte flykte fra landet i frykt 

for represalier fra myndighetene.  

Usbekistans uavhengige, men illegale politiske partier er nært knyttet sammen med 

den lokale menneskerettighetsbevegelsen i landet. Lederskapet i Ezgulik og Mazlum 

er i stor grad overlappende med lederskapet i henholdsvis Birlik og Erk, selv om de to 

menneskerettighetsorganisasjonene primært opererer uavhengig av de to 

opposisjonspartiene (US Department of State 2004).  

 

3.11 Transnasjonale menneskerettighetsaktører og Usbekistan 

Også internasjonale og transnasjonale organisasjoner, engasjert i 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan, har til tider måttet innfinne seg med 

vanskelige arbeidsforhold, men dog i mindre grad enn de lokale 

menneskerettighetsaktivistene. Mens årene 1995-96 ga et visst pusterom for den lokale 

opposisjon var endringen i retorikken overfor transnasjonale nettverk enda mer 

markant. Til tross for kritikk mot enkelte aktører og det myndighetene oppfattet som 

tendensiøs rapportering, oppmuntret Karimov til observasjon fra utenlandske 

menneskerettighetsgrupper. Myndighetene viste på midten av 1990-tallet også økt vilje 
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til å diskutere menneskerettighetssituasjonen med utenlandske organisasjoner (HRW 

1996,1997).  

Human Rights Watch regnes kanskje som den viktigste ikke-statlige aktør når det 

gjelder menneskerettigheter i Usbekistan. Organisasjonen har særlig vært fryktet av 

regimet i Tasjkent pga sin innflytelse på amerikanske myndigheter (Karlsen 2006 

[intervju]). Human Rights Watch åpnet et eget kontor i Tasjkent i 1996, og var inntil 

2002 den eneste av de store internasjonale menneskerettighetsorganisasjonene med 

egen representasjon i Usbekistan. Human Rights Watch har vært aktive med kritikk 

direkte overfor usbekiske myndigheter, i bevisstgjøring av vestlige ledere og med 

informasjonsvirksomhet overfor utenlandske delegasjoner på besøk i Usbekistan. 

Freedom House har vært aktive med overvåkning av situasjonen i Usbekistan siden 

uavhengigheten, og har arbeidet med lokale menneskerettighetsorganisasjoner siden 

2002. Organisasjonen åpnet et eget kontor i Tasjkent i 2002, etterfulgt av et lokalt 

kontor i Ferghana i 2003. Organisasjonen har særlig vært aktiv med opplæring og 

juridisk bistand for lokale menneskerettighetsaktivister. En usbekisk domstol besluttet 

i februar 2006 at Freedom House måtte forlate Usbekistan og legge ned sin virksomhet 

i landet for en periode på 6 måneder.  

International Helsinki Federation jobber for  etterlevelse av menneskerettighets-

forordningene i sluttakten fra Helsingfors og dens oppfølgingsdokumenter, 

internasjonale juridiske forpliktelser tilsluttet gjennom Europarådet og FN, samt 

menneskerettighetsnormer fremmet av den Europeiske Union (IHF 2006). IHFs 

engasjement i Usbekistan på midten av 1990-tallet var av begrenset karakter. Først i 

1998 utarbeidet IHFs sekretariat i Wien egne rapporter om situasjonen i Usbekistan, da 

basert på informasjon fra ulike ikke-statlige organisasjoner (NGO’er) og media. De 

siste fire årene har IHFs aktiviteter i forhold til Usbekistan tiltatt i styrke, blant annet 

har organisasjonen arrangert en rekke konferanser og flere undersøkelseskommisjoner 

har besøkt Usbekistan (Tscherne-Lempiainen 2006 [Personlig korrespondanse]) 

FN har i mindre grad vært en sentral aktør når det gjelder 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan. Dette henger til dels sammen med 

mangelen på instrumenter for håndheving av FNs konvensjoner. UNDP har hatt 
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enkelte prosjekter som også har berørt menneskerettigheter, men har samtidig blitt 

kritisert av lokale menneskerettighetsorganisasjoner for ikke å sette 

menneskerettigheter høyt nok på sin agenda (Karlsen 2006 [intervju]). Et viktig bidrag 

fra FN var imidlertid besøket til FNs spesialrapportør for tortur til Usbekistan i 2003. 

Etter besøket utarbeidet usbekiske myndigheter en handlingsplan for å imøtekomme 

manglene påpekt i FNs rapport, men implementeringen av planen skulle vise seg å bli 

mangelfull. Besøket bidro allikevel til økt fokus på bruken av terror i Usbekistan. 

Amnesty International har observert menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan siden 

uavhengigheten og har spilt en viktig rolle for å sette Usbekistan på den internasjonale 

agenda. Organisasjonen har ingen egen avdeling i Usbekistan, men har jevnlig hatt 

delegasjoner på besøk i landet..  

Usbekistan ble medlem av OSSE i 1992 og signerte sluttakten fra Helsinki samme år. I 

1995 åpnet OSSE et regionalt liaisonkontor i Tasjkent. Den opprinnelige misjonen var 

ment å vare til april 1996, men mandatet har blitt forlenget en rekke ganger, og i dag 

gjennomføres årlige evalueringer av mandatet og senterets aktiviteter. Liaisonkontoret 

bestod opprinnelig av en person, men ble i 1996 utvidet med en 

menneskerettighetsekspert. Kontoret som i 2000 ble omdøpt til OSSE-senteret i 

Tasjkent, har i dag 4 ansatte. Senteret har bidratt til å fremme dialog om 

menneskerettigheter mellom usbekiske myndigheter og internasjonale 

menneskerettighetsgrupper, og har også arrangert en rekke seminarer. OSSE 

signaliserte i 2004 at de ville øke sitt fokus mot Sentral-Asia og Kaukasus. Også 

Europarådet signaliserte i 2005 at de ønsket en tettere dialog med de sentralasiatiske 

landene. 

En rekke andre internasjonale aktører har hatt menneskerettighetssituasjonen i 

Usbekistan på sin dagsorden. En del av disse har menneskerettigheter som sitt primære 

arbeidsfelt, men også organisasjoner som Radio Free Europe, International Crisis 

Group og Institute for War and Peace Reporting har bidratt til økt oppmerksomhet mot 

regimet i Tasjkent. Enkelte har øvet press direkte på usbekiske myndigheter, andre 

arbeider primært for bevisstgjøring av vestlige statsledere og opinion.  
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Mens arbeidssituasjonen gjennom det meste av 1990-tallet relativt sett var rimelige for 

de internasjonale aktørene, har forholdene blitt stadig vanskeligere de siste årene. 

Freedom House måtte som nevnt forlate Usbekistan i begynnelsen av 2006, men var 

bare en i rekken av organisasjoner som ble offer for usbekiske myndigheters 

innstramning. Freedom House hevder at rundt 200 lokale og internasjonale 

organisasjoner har måttet legge ned sin virksomhet eller forlate landet, inkludert  

Internews, BBC, Radio Free Europe og Open Society Institute.  

Til tross for klare begrensninger i sitt arbeid, har de lokale 

menneskerettighetsaktivistene virket som viktige informanter for transnasjonale 

menneskerettighetsorganisasjoner. For eksempel har IHF siden 2000 hatt et nært 

samarbeid med Human Rights Society of Uzbekistan. I 2001 ble HRSU tilknyttet IHF 

og har siden vært den viktigste kilden for IHF når det gjelder informasjon om 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan. 

Birlik og Human Rights Society of Uzbekistan har et tett samarbeid med Central Asian 

Human Rights Information Network med base i Washington. Nettverket ledes av 

Abdummanob Pólat som også er formann i HRSU, men dessuten medlem av Birlik og 

bror av Birliks formann Abdurahim Pólat (ICG 2001b:7). 

Til forskjell fra eksempelvis Armenia og Ukraina, mangler de sentralasiatiske statene 

et betydelig diasporasamfunn i USA. De eksisterende samfunnene er små, og deres 

agenda overlapper gjerne med USAs egne menneskerettighetsgrupper (Olcott 

2005:176).  

Ifølge NGO-ledere etablerte den usbekiske sikkerhetstjenesten en separat avdeling i 

2003 for å overvåke og kontrollere NGO’ene, og da især deres kontakt med 

internasjonale organisasjoner. Tilsvarende skal skattedirektoratet ha satt opp en 

avdeling i 2004 for å overvåke gaver og annen finansiering av NGO’er. Enkelte 

NGO’er har møtt problemer idet banker nå trenger tillatelse fra Sentralbanken for å gi 

ut penger gitt i støtte (ICG 2004:7) 
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4.0 Menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan 1995-2005 

Utover 1990-tallet ble systematiske brudd på menneskerettigheter en stadig viktigere 

del av president Karimovs strategi for å sikre monopol over makten i landet. Data fra 

”Political Terror Scale” for Usbekistan for perioden 1995 til og med 2004 er gjengitt i 

tabellen nedenfor:  

 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Kilde A U A U A U A U A U A U A U A U A U A U 

PTI 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

A – Indeks basert på rapportering fra Amnesty International 

U – Indeks basert på rapportering fra US Department of State 

Figur 4: Political Terror Scale, Usbekistan 1995-2004 

Kilde: Gibney 2006 

 

Indikator for et gitt år gjenspeiler menneskerettighetssituasjonen foregående år. Ved 

sammenligning av tallene basert på de to ulike kildene er det verdt å merke seg at 

Usbekistan fram til 2000 enten får lik score eller en dårligere score basert på 

rapportene fra amerikanske myndigheter sammenlignet med tilsvarende indeks basert 

på informasjon fra Amnesty International. Det ser videre ut til å skje et skifte i 2001, 

hvor indeksen basert på Amnesty International fra dette året av konsekvent ligger over 

den basert på US Department of State. Dette vedvarer frem til 2004, hvor man igjen 

får samsvar mellom de to indeksene. Det er også verdt å merke seg at skiftet i 2001 

ikke skyldes en mer ”positiv” rapportering fra US Department of State, men at 

Amnestys rapporter genererer en score som ligger 2 nivåer over det forrige år.  

Ser man tallene under ett vil det på bakgrunn av ”Political Terror Scale” være naturlig 

å konkludere med en relativt dårlig situasjon for menneskerettighetene i siste halvdel 

av 1990-tallet, og deretter en forverring fra 2000.  

Differansene mellom de to ulike skalaene tyder på at målefeil gjør seg gjeldende i 

hvert fall i en av dem. En forklaring kan være at de to kildene i ulik grad har vært 

opptatt av Usbekistan opp gjennom årene, og at dette har gjenspeilet seg i ressursene 
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avsatt til observasjon av menneskerettighetssituasjonen i landet. Differansene kan også 

skyldes feil i kodingen eller eventuelt tilfeldigheter i forhold hva som blir rapportert til 

hvem osv.  

For å veie opp for noen av svakhetene ved ”Political Terror Scale” vil jeg i det 

følgende gi en mer kvalitativ gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i 

Usbekistan de siste 10 årene. Gjennomgangen omfatter også formelle forpliktelser idet 

disse gir visse viktige signaler relatert til Usbekistans forpliktelser til internasjonale 

menneskerettighetsnormer. Særlig gir tilslutning til den første fakultative protokoll til 

Den internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter et signal om en stats 

vilje til å akseptere kritikk fra opinion og andre stater.  

 

4.1 Usbekistan og formelle menneskerettighetsforpliktelser 

Lone Lindholdt og Hans-Otto Sano(2000) har utarbeidet et system for måling av 

formell statlig forpliktelse til menneskerettighetsnormer, slik denne kommer til uttrykk 

gjennom ratifisering av internasjonale og regionale instrumenter, gjennom 

reservasjoner til de internasjonale og regionale konvensjonene som er ratifisert, og 

gjennom inkorporeringen av menneskerettighetsstandarder i konstitusjoner.  

Usbekistan ville tilsynelatende kommet godt ut med en slik målemetode. Usbekistan 

ratifiserte 5 av FNs mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner i 1995 uten 

reservasjoner11. I tillegg ble barnekonvensjonen ratifisert i 1994, og 

Folkemordskonvensjonen i 1999.  

Usbekistan har riktignok ikke ratifisert andre tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter som gjelder dødsstraff. Usbekistan gjenstår også som 

eneste land i Sentral-Asia som ikke har ratifisert FNs flyktningkonvensjon av 1951. 

Usbekistan har heller ikke ratifisert FNs konvensjon for beskyttelse 

av gjestearbeidere og alle medlemmer av deres familie. 

                                                 
11 FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter  
   FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, inkludert tilleggsprotokoll 1  
   FNs rasediskrimineringskonvensjon  
   FNs kvinnekonvensjon 
   FNs torturkonvensjon  
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Mange av forordningene i disse internasjonale instrumentene er også tatt inn i den 

usbekiske konstitusjonen. Konstitusjonen består av 6 deler, hvor én del alene er viet 

grunnleggende menneskerettigheter. En nærmere analyse av grunnloven samt senere 

lovendringer avdekker derimot en rekke begrensninger og selvmotsigeler. Flere av 

forordningene inneholder klausuler som gir myndighetene åpning til å bryte beskyttede 

rettigheter, samtidig som det etter 1992 er vedtatt lovendringer som innebærer klare 

begrensninger på myndighetenes formelle forpliktelser. 

Artikkel 61 i den usbekiske konstitusjonen er ett av flere eksempler på slike 

selvmotsigelser. Artikkelen fremholder at kun en domstol kan begrense fundamentale 

friheter. Andre artikler i konstitusjonen gir imidlertid regjeringen makt til å begrense 

slike friheter. Et annet eksempel på inkonsistens er artikkel 93 omhandlende 

presidentens plikter. Seksjon 1 fastslår at presidenten ”handler som garantist for 

overholdelse av rettighetene og frihetene til innbyggerne, og i overholdelse med 

Republikken Usbekistans konstitusjon og lover.”  Seksjon 2 i artikkelen tillater 

presidenten å anvende “nødvendige midler for å beskytte suvereniteten, sikkerheten og 

den territorielle integriteten til republikken Usbekistan.” Seksjon 2 gir dermed 

president Karimov mulighet til å balansere det usbekiske folkets fundamentale friheter 

med sine egne bekymringer knyttet til nasjonens sikkerhet (Fox 1999:28).  

Den usbekiske grunnloven fastslår at ”retten til å leve er en ufravikelig rett for ethvert 

individ. Forsøk på å ta ethvert menneskes liv skal regnes som den alvorligste 

forbrytelse.” Grunnloven fastholder dessuten at ingen skal utsettes for tortur, vold eller 

annen grusom eller nedverdigende behandling. Samtidig fremholder Amnesty 

International (2000) at Usbekistan har en mangelfull kriminallovgivning som ikke 

sikrer at handlinger karakterisert som tortur er å regne som en kriminell handling 

gjenstand for en rimelig straff. 

Artikkel 25 i konstitusjonen sier at ”ingen kan arresteres eller tas i forvaring uten 

juridisk grunnlag”. I henhold til loven kan politiet anholde en person mistenkt for en 

forbrytelse, men innen tre dager må vedkommende enten offisielt tiltales eller løslates. 

Ordre fra en statsadvokat er påkrevd for arrestasjoner, men ikke for anholdelser. En 

person som er anholdt har rett på advokat først etter en formell arrest. 
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Selv om konstitusjonen foreskriver en uavhengig dømmende autoritet, er denne i 

praksis sterkt influert av den utøvende makt. Den juridiske makt er underlagt 

presidenten som utpeker alle dommere, og som kan avsette dem når han måtte ønske 

det. Den usbekiske konstitusjonen foreskriver et presidentsystem med maktfordeling 

mellom utøvende, lovgivende og dømmende makt. Som jeg allerede har vært inne på 

er praksis imidlertid en annen.  

Loven om politiske partier fra 1997 krevde at 5000 signaturer, fordelt på minst 8 av 

landets 13 regioner, måtte samles for å få et politisk parti godkjent for registrering. 

Dette var en innskjerping fra tidligere lovgivning som stilte krav om 3000 signaturer. 

Året etter trådte en ny valglov i kraft. Denne, sammen med omtalte lov om politiske 

partier, gjorde det svært vanskelig for opposisjonspartier å etablere seg legalt. For å 

stille som presidentkandidat krevdes 150 000 signaturer. Valgloven forpliktet også den 

sentrale valgkomité til å nekte registrering av kandidater som kunne ”skade helsen og 

moralen til folket” (US Department of State 2000). De formelle begrensningene 

sammen med myndighetenes praktiske anvendelse av lovverket har vært en viktig 

faktor for å hindre utviklingen av en effektiv sekulær opposisjon i Usbekistan. 

Valgloven ble fornyet i 2003, og OSSE (2005) konkluderte med at loven introduserte 

en rekke positive forbedringer, men at betydelige endringer fortsatt var påkrevd for å 

oppfylle forpliktelser overfor OSSE og andre internasjonale standarder for 

demokratiske valg.  

Grunnlovens artikkel 33 og 34 anerkjenner retten til forsamlingsfrihet samt retten til fri 

organisering gjennom politiske organisasjoner, demonstrasjoner og folkebevegelser. 

Artikkel 57 begrenser de to nevnte artiklene ved å forby individer fra å delta i 

organisasjoner som “protesterer mot republikkens suverenitet, integritet, sikkerhet eller 

innbyggernes konstitusjonelle rettigheter og friheter”. Klausulen har i praksis 

forhindret politiske opposisjonspartier i å utøve sin ytringsfrihet. Loven om politiske 

partier av 1997 forbyr partier basert på etniske eller religiøse linjer, samt de som 

undergraver den konstitusjonelle orden (Freedom House 2003). Grunnloven gir også 

myndighetene rett til oppløse opptøyer, møter og demonstrasjoner av 

sikkerhetsmessige grunner. 
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Grunnloven forsikrer retten til tanke, tros- og ytringsfrihet, men samtidig begrenser en 

lov av 1991 om ”fornærmelse av presidentens ære og ytringsfrihet” muligheten til å 

uttrykke kritiske syn på presidenten og hans regjering. Parlamentet vedtok i 1997 en 

lov som skulle sikre fri tilgang til informasjon, og i 1998 trådte en ny lov om 

massemedia i kraft. Sistnevnte sikret formelt ytringsfrihet, beskyttelse av journalisters 

rettigheter og understreket dessuten konstitusjonens forbud mot sensur. Flere artikler i 

loven var imidlertid formulert på en måte som ga myndighetene åpning for å straffe 

kritikere (US Department of State 1999).  

Loven om trosfrihet og religiøse organisasjoner, adoptert i 1998, gir et juridisk 

rammeverk for bredere undertrykkelse av ikke-offisielle religioner. Loven tjener til å 

marginalisere religiøse grupper som kan oppfattes som et forum for opposisjon til 

Karimovs administrasjon. Den kriminaliserer praksisen til enkelte religioner som har 

tilhold i Usbekistan (HRW 1999). Distribusjon av religiøst materiale er tillatt i 

Usbekistan, mens misjonsaktivitet og proselytisme er forbudt. 

 

4.2 Politiske og sivile rettigheter i Usbekistan i perioden 1995-2000 

Allerede i 1992 begynte president Karimov å anvende mer autoritære midler for å 

konsolidere sin makt. Han iverksatte stadige angrep mot uavhengige politiske partier, 

den frie pressen og religiøse personer (ICG 2001b:4).  

Human Rights Watch (1996) rapporterte at usbekiske myndigheter i 1995 hadde 

iverksatt en kampanje for å forbedre ryktet det hadde opparbeidet fra og med 1992. 

Myndighetene etablerte institusjonelle mekanismer for å styrke menneskerettighetene, 

og viste større velvilje overfor politisk opposisjon og det internasjonale samfunn. Noen 

konkrete kortsiktige resultater kom til syne, blant annet løslatelsen av 7 politiske 

fanger. Samtidig er det viktig å merke seg at kampanjen ikke innebar store 

systemendringer, og Human Rights Watch understreket da også at 

menneskerettighetssituasjonen fortsatt var alvorlig: 

“However, the violations that earned Uzbekistan's government its stigma in the first 

place continued in 1995, including politically motivated arrests of political dissidents 
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and Islamic leaders, violent abuse of opposition and human rights activists, cruel and 

inhuman treatment in pre-trial detention, violations of due process rights, refusal to 

register opposition parties and independent advocacy groups, and oppressive 

censorship” (HRW 1996) . 

De viktigste endringer i 1995 skjedde på det diplomatiske planet. Myndighetene tillot 

åpningen av et eget liaisonkontor for OSSE i Tasjkent, begynte å engasjere seg i et 

menneskerettighetsprosjekt sammen med FN, og i november 1995 trakk de tilbake et 

3-årig forbud mot Human Rights Watch sine feltarbeider. Myndighetene deltok videre 

på møter med Human Rights Watch i Washington, D.C., i tillegg til å møte ledere fra 

egen opposisjon (HRW 1996). 

US Department of State (1996) rapporterte om tilsvarende fremskritt, men også de 

understreket at de reelle endringene i utøvelsen av menneskerettigheter var minimale. 

Myndighetene fortsatte å undertrykke uavhengige opposisjonspartier, det ble 

rapportert om utøvelse av vold fra politiet mot fengslede og ytringsfriheten var 

betydelig redusert. Karimov fikk dessuten i 1995 forlenget sin periode som president 

med tre år gjennom en folkeavstemning preget av fravær av offentlig debatt. Ifølge 

offisielle resultater var valgdeltagelsen på hele 99,6%, og kun 0.2% stemte mot en 

forlengelse av presidentens periode (ICG 2001b:6). I mars 1995 ble 7 personer, 

assosiert med opposisjonspartiet Erk, dømt til lange fengselsstraffer angivelig for å ha 

planlagt et kupp mot den sittende regjering.  

I praksis er det president Karimov, og den sentraliserte utøvende makt som tjener ham, 

som er den klart dominerende makt i det politiske liv. Parlamentet er dominert av den 

utøvende bransje, og kun partier som støtter presidenten er representert (US 

Department of State 1997). Dette har vært situasjonen helt fra uavhengigheten i 1991 

frem til i dag.  

Også i 1996 rapporterte Human Rights Watch (1997) og US Department of State 

(1997) om mindre fremskritt. Særlig ble det trukket fram en større vilje til å adressere 

brudd, samt at et antall samvittighetsfanger ble løslatt. Også arbeidssituasjonen for 

lokale menneskerettighetsnettverk ble noe forbedret.  
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”Sjarmoffensiven” så samtidig ut til å ha liten effekt på politiets anvendelse av 

tilfeldige fengslinger samt bruken av tortur og mishandling ved avhør.  

Som indikatorene i ”Political Terror Scale” også antyder var politiske drap relativt 

sjeldent på midten av 1990-tallet. Det forekom imidlertid rapporter om tilfeller hvor 

personer hadde omkommet i politiets forvaring, og både US Department of State 

(1995,1998) og Amnesty International (1996,1998) rapporterte om religiøse 

lederskikkelser som forsvant i perioden 1995 til 1997. 

Til tross for arrestasjoner av enkelte ledere for uavhengige islamske grupperinger, var 

religionsfrihet et av de få områder hvor flere kilder trakk frem en utvikling i positiv 

retning fram mot midten av 1990-tallet. Sammenlignet med tiden under sovjetisk styre 

hadde religiøse grupperinger nå relativt sett bedre vilkår for å utøve sin tro. I frykt for 

ekstremistiske krefter iverksatte myndighetene imidlertid en rekke tiltak på midten av 

1990-tallet for å kontrollere den religiøse gjenoppvåkningen. Tiltakene skulle vise seg 

å bli kraftig intensivert mot slutten av 1990-tallet. 

Når det gjelder ytrings- og pressefrihet var rapportene fra alle de ulike kildene svært 

entydige. Mulighetene for å ytre kritikk mot det sittende regimet var svært begrenset, 

og loven mot ”fornærmelse av presidentens ære” medførte en rekke arrestasjoner i 

løpet av 1990-tallet. Selv om loven forbyr sensur, ble dette bredt praktisert. Den siste 

opposisjonsavisen ble forbudt i 1993. Myndighetene forbød også distribusjonen av 

utenlandske aviser som var kritiske til regimet. Journalister ble utsatt for forfølgelse og 

trusler (US Department of State 1995; AI 1996; HRW 1997). Loven om massemedia 

som trådte i kraft i 1998 så ikke ut til å bedre situasjonen. Restriksjonene mot media 

fortsatte også mot slutten av 1990-tallet. Et dekret fra regjeringen i 1999 krevde at alle 

tilbydere av Internett skulle rute sine forbindelser gjennom en server kontrollert av 

myndighetene (US Department of State 2000; HRW 2000).  

Framskrittene i 1995 og 96 viste seg som nevnt å ikke utgjøre noen varig trend. 

Human Rights Watch rapporterte at utviklingen i 1997 markerte et klart skritt bort fra 

løftene gitt i 1995 og 96. Myndighetene fortsatte å bryte de fleste sivile og politiske 

rettigheter. International Helsinki Federation (2000) rapporterte at man kunne spore en 

gradvis økning i brudd fra slutten av 1997. Ifølge samme kilde dreide dette seg særlig 
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om overgrep mot religiøse samfunn, politisk opposisjon og 

menneskerettighetsaktivister. Utviklingen startet etter at fire politimenn ble drept i 

Ferghana-dalen i november 1997. 

Loven om trosfrihet og religiøse organisasjoner, vedtatt i 1998, ga som tidligere nevnt 

økt formelt spillerom for undertrykkelse av uavhengige religiøse grupperinger. Lovens 

ikrafttredelse ble også fulgt av skjerpet retorikk fra myndighetenes side, særlig overfor 

muslimske samfunn utenfor statlig kontroll. Da loven ble vedtatt i parlamentet uttalte 

Karimov at islamske ekstremister burde skytes, og at han om nødvendig skulle gjøre 

dette selv (IHF 1999). Loven innebar en de facto kriminalisering av uregistrerte 

grupper, og myndighetene iverksatte nå en omfattende kampanje for å slå ned på slike 

samfunn.

Som en følge av terrorangrepene i Tasjkent i februar 1999 ble det iverksatt en storstilt 

kampanje særlig rettet mot politisk opposisjon og uavhengige muslimer. Flere kilder 

rapporterte om en klar forverring i menneskerettighetssituasjonen mot slutten av 1999. 

Human Rights Watch (2000) betegnet forverringen i 1999 som hurtig og dramatisk. 

Særlig trekkes det frem en kraftig økning av politiske fengslinger, bruk av tortur samt 

mishandling av familiemedlemmer til antatt opposisjonelle. Både US Department of 

State (2000), Human Rights Watch (2000) og International Helsinki Federation (2000) 

rapporterte om et økt antall tilfeller av personer som omkom som følge av tortur i 

1999. US Department of State rapporterte om i alt 15 ubekreftede, men troverdige 

tilfeller. Ifølge flere kilder ser tallet ut til å ha vært enda større i 2000. International 

Helsinki Federation (2001) hevder 15 personer ble drept bare i de to beryktede 

fenglsene Jaslyk og Kizltepa Karshi i løpet av 2000. Human Rights Watch og US 

Department of State anslår tallet til å være enda høyere. Jaslyk er også kjent som 

”stedet ingen returnerer fra” (IHF 2003). 

OSSE fastslo at parlamentsvalget i desember 1999 langt fra tilfredsstilte internasjonale 

standarder for et demokrati. Birlik og Erk var fortsatt forbudte, men det var imidlertid 

åpnet for at uavhengige kandidater kunne stille til valg dersom de kunne samle 

signaturer fra 8 % av de stemmeberettigede i det aktuelle distrikt. Det ble rapportert 

om omfattende begrensninger på denne type aktivitet, og mer en 90% av kandidatene 
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som endelig stilte til valg var nominert av lokale myndigheter eller de offisielle 

politiske partier. 

Heller ikke presidentvalget i januar 2000 tilfredstilte internasjonale standarder. Fortsatt 

var ingen genuine opposisjonspartier registrert, og myndighetene sørget effektivt for at 

opposisjonens synspunkter ikke kom til uttrykk i media.  

 

4.3 Politiske og sivile rettigheter i Usbekistan i perioden 2001-2005 

Den forverrede menneskerettighetssituasjonen og tiltakene som følge av 

terrorbombene i Tasjkent fortsatte i det nye årtusenet. Også etter 11. september 2001 

fortsatte undertrykkelsen mot medlemmer og tilhengere av opposisjonspartier som 

Erk, Birlik og Hizb-ut-Tahrir (Johnson 2004:144). Trenden med høye dødstall som 

følge av mishandling i varetekt fortsatte også. IHF (2002) og Amnesty International 

(2002) anslo at i overkant av 20 personer omkom i politiets varetekt. Tar man i tillegg 

i betraktning fanger som omkom som følge av svært kritikkverdige forhold i 

fengslene, er det grunn til å tro at tallet var atskillig høyere12.  

I april 2002 fikk Birlik gjennomføre en rekke møter, inkludert 7 regionale kongresser, 

uten innblanding fra myndighetene. Myndighetene fortsatte imidlertid å blokkere for 

lovlig formell utvikling av politisk opposisjon. Etter internasjonalt press for 

demokratisering, talte Karimov i august 2002 for en større grad av ytringsfrihet i 

landet, og kontoret for pressesensur ble formelt oppløst. Samtidig understreket 

Karimov begrensninger ved ytringsfriheten som fulgte av islam (Johnson 2004:144). 

Selvsensuren innenfor landets medier vedvarte som følge av frykt for represalier. To 

dager etter oppløsningen av kontoret for pressesensur ble sjefsredaktører i 

hovedstadsavisene samlet og informert om at de nå hadde ansvaret for sensuren (HRW 

2003). Endringene fikk dermed liten praktisk betydning og myndighetenes jerngrep 

om media har vedvart frem til i dag.  
                                                 
12 Human Rights Society of Uzbekistan hevdet at 10 innsatte døde daglig i Uja-kolonien i Tasjkent. Jeg har ikke 
funnet bekreftelse på det dette tallet hos andre uavhengige kilder, men flere bekrefter svært kritikkverdige 
forhold i fengslene hvor underernæring og sykdommer som tuberkulose og hepatitt er utbredt (Dubrovskaya 
2002; RFE 2006; ) 

 

 54 
 



Også Amensty International (2003) rapporterte om visse skritt i positiv retning i løpet 

av 2002. Independent Human Rights Organization of Uzbekistan oppnådde 

registrering, og det ble iverksatt rettssaker mot personell tiltalt for tortur. ICG (2003:5) 

mente man også kunne se en viss nedgang i antallet arrestasjoner av religiøse aktivister 

i løpet av 2002. 

Forbedringene i 2002 kan best karakteriseres som taktiske innrømmelser, og knapt 

som uttrykk for et ønske om en reell kursendring. Fortsatt satt flere tusen politiske 

fanger fengslet, og anslagene mot politiske og religiøse dissidenter fortsatte. I 2003 ble 

Birlik nok en gang nektet registrering av justisdepartementet (Amnesty 2004). I mars 

2004 oppnådde riktignok menneskerettighetsorganisasjonen Ezgulik registrering, og i 

løpet av året ble også fem menneskerettighetsaktivister løslatt fra fengsel. Imidlertid 

ble fortsatt menneskerettighetsaktivister og tilhengere av uavhengige islamske 

samfunn utsatt for fengsling, trusler og vold (Amnesty 2004). 

Våren 2004 fant en serie av eksplosjoner og angrep mot politiets sjekkpunkter i 

Tasjkent sted, fulgt av selvmordsbomber mot statsadvokatens kontor og henholdsvis 

den amerikanske og israelske ambassaden i juli. Hendelsene ble fulgt av massive 

arrestasjoner, og ifølge Amnesty International (2005) ble et større antall menn og 

kvinner dømt til lange fengselsstraffer etter urettferdige rettssaker.  

Mens alle kilder rapporterer om et antall drap utført av politiet i årene 2002 og 2003, 

ser det ut til å være divergens mellom de ulike kildene på dette punktet i 2004. IHF 

rapporterte i 2004 om en rekke dødsfall i politiets varetekt, basert på opplysninger fra 

Human Rights Society of Usbekistan. Opplysningene ble ikke bekreftet av øvrige 

kilder benyttet her. US Department of State (2004) understreket imidlertid 

vanskelighetene knyttet til det å dokumentere slike brudd. (Se ICG 2003:7) 

Uavhengige opposisjonspartier som Erk og Birlik lyktes ikke å oppnå registrering 

forut for parlamentsvalget i desember 2004. Valget ble kritisert av OSSE (2005) for 

ikke å ha tilfredsstilt internasjonale demokratiske standarder.  

Det internasjonale samfunnets fokus mot Usbekistan i 2005 ble i stor grad preget av 

myndighetenes håndtering av demonstrasjonene i byen Andizjan 13. mai, hvor 

usbekiske styrker drepte flere hundre demonstranter. Human Rights Watch (2006) 
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hevder at usbekiske myndigheter i 2005 fortsatte med alvorlige brudd mot 

religionsfrihet, ytringsfrihet, forsamlings- og organisasjonsfrihet, og at denne typen 

brudd økte ytterligere etter massakren i Andizjan. Også ICG (2006:4) og US 

department of State (2006) bekrefter at menneskerettighetssituasjonen har forverret 

seg etter opptøyene i Andizjan. 

 

4.4 Den avhengige variabelen – Oppsummering 

Usbekistan forpliktet seg til de mest sentrale av FNs menneskerettighetskonvensjoner i 

1995, og mange av forordningene i konvensjonene var allerede tatt inn i den usbekiske 

konstitusjonen. Et nærmere studie av konvensjonen avdekker samtidig en rekke 

selvmotsigelser og begrensninger også når det gjelder forholdet til 

menneskerettigheter. En rekke senere lovvedtak har bidratt til å øke graden av 

selvmotsigelser i konstitusjonen, noe som ser ut til å være et forsøk fra myndighetene 

på å utvide mulighetene for å avvike fra sine internasjonale forpliktelser uten å bryte 

med nasjonal lovgivning.  

Menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan var svært kritikkverdig allerede på midten 

av 1990-tallet, men de fleste kilder ser ut til å være samstemte om en gradvis utvikling 

i negativ retning frem til i dag, riktignok med kortere perioder med visse trekk i positiv 

retning. Innrømmelser på et område, har imidlertid gjerne blitt fulgt av økning i brudd 

på andre områder. 

To viktige utviklingstrekk bør trekkes frem når det gjelder perioden 1995 til 2000. For 

det første iverksatte usbekiske myndigheter i 1995 en kampanje for å bedre sitt rykte 

som en storforbryter mot menneskerettighetene. For det andre fikk man en markant 

forverring i menneskerettighetssituasjonen etter at 4 politimenn ble drept i Ferghana-

dalen høsten 1997. Forverringen ga seg særlig utslag i overgrep mot religiøse samfunn, 

politisk opposisjon og menneskerettighetsaktivister. Trenden ble ytterligere forsterket 

etter en serie bombeangrep i Tasjkent i februar 1999. 

Det første året i det nye årtusenet, og til dels også 2001, var preget av en ytterligere 

intensivering av myndighetenes kampanje mot religiøs og sekulær opposisjon som 
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hadde startet i siste halvdel av 1990-tallet. Videre fikk man i tiden umiddelbart etter 

sikkerhetssamarbeidet med USA ble innledet, en fortsettelse av den kraftige 

undertrykkelsen fra myndighetens side, men også visse innrømmelser som primært så 

ut til å være rettet mot et internasjonalt publikum. Endelig fikk man mot slutten av 

perioden en ny forverring i menneskerettighetssituasjonen som startet etter 

terroraksjonen våren 2004, og brutalt kom til uttrykk gjennom myndighetenes 

håndtering av opprøret i Andizjan. Også etter de tragiske hendelsene i Andizjan ser 

myndighetene ut til å ha fulgt opp med ytterligere innstramninger på en rekke områder. 

  

5.0 Analyse - Usbekistan og spiralmodellen 
 

5.1 Spiralmodellens faser og Usbekistan 

Spiralmodellen har til intensjon å forklare variasjoner i staters utvikling mot en 

forbedret menneskerettighetssituasjon. Risse og Sikkink (1999:18-19) understreker at 

de ikke forutsetter en evolusjonær prosess, men snarere identifiserer de stadier i 

modellen hvor myndigheter kan falle tilbake til undertrykkende praksis. Det er den 

dominerende responsen fra det normbrytende regimet på samfunnsmessige og 

transnasjonale aktiviteter som skiller de ulike fasene fra hverandre. 

Fase 1 i modellen kjennetegnes ved en undertrykkende situasjon hvor den nasjonale 

opposisjon er for svak til å utgjøre en betydelig utfordring for myndighetene. Risse og 

Sikkink hevder denne første fasen kan strekke ut svært lenge i tid, særlig dersom 

kraftig undertrykkelse svekker den nasjonale opposisjon i en slik grad at informasjon 

om menneskerettighetsbruddene ikke når frem til de transnasjonale aktørene, og derfor 

heller ikke når den internasjonale agenda. Selv om den nasjonale opposisjon på dette 

stadiet ikke forventes å utgjøre noen sentral rolle i forhold til sosialisering av det 

normbrytende regimet, bør den allikevel, ifølge Risse og Sikkink, altså være i stand til 

å formidle informasjon til transnasjonale aktører. 

I 1995 fantes det ingen lokale menneskerettighetsorganisasjoner eller reell politisk 

opposisjon som opererte med myndighetenes velsignelse i Usbekistan. Lederen for den 
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viktigste menneskerettighetsorganisasjonen og de to viktigste sekulære 

opposisjonspartier oppholdt seg alle i eksil. Til tross for visse lettelser i 1995 og 1996, 

gir den samtidige undertrykkelsen av enkeltpersoner innenfor disse organisasjonene 

liten grunn til å snakke om et vesentlig utvidet handlingsrom for den lokale 

menneskerettighetsbevegelsen og opposisjonen forøvrig. Heller ikke de begrensede 

innrømmelsene etter 2001 har gitt grunnlag for etableringen av en effektiv opposisjon. 

I tillegg til at innrømmelsene på midten av 1990-tallet og i perioden 2001 til 2003 var 

for marginale til å gi rom for utviklingen av en betydelig lokal opposisjon, har denne 

vært ytterligere svekket som følge av interne stridigheter og splittelser. Dels skyldes 

dette sterke personlige ambisjoner blant sentrale aktører, dels skyldes det mangel på en 

sentral lederskikkelse, men også myndighetenes bevisste bruk av en splitt-og-hersk-

taktikk.  

Allikevel antyder Karimovs målrettede undertrykkelse av disse miljøene at regimet 

faktisk har oppfattet menneskerettighetsorganisasjoner og den sekulære opposisjon 

som en potensiell trussel. Disse ser dermed ut til å være sterke nok til at myndighetene 

oppfatter dem som en trussel, samtidig har undertrykkelse, mangelfullt lederskap og 

interne stridigheter bidratt til at miljøene er for svake til virkelig å kunne utfordre det 

sittende regime. Det vil også være feil å si at den lokale opposisjonen ikke har vært i 

stand til formidle informasjon om menneskerettighetssituasjonen ut til større 

transnasjonale aktører. Flere transnasjonale aktører har etablert et nært samarbeid med 

usbekiske menneskerettighetsorganisasjoner, til tross for at de sistnevnte med få 

unntak har vært tvunget til å arbeide i det skjulte. 

En sterk lokal opposisjon er heller ingen forutsetning for at en normbrytende stat skal 

komme på den internasjonale agenda. Selv om samspillet mellom lokal opposisjon og 

transnasjonale aktører fortsatt er viktig i de senere stadier i spiralmodellen, tilsier flere 

forhold at betydningen av den nasjonale opposisjon er enda mindre i dag, enn det som 

var tilfellet for de fleste casene i Risse og Sikkinks bok, hvor hoveddelen av empirien 

er hentet fra 1970- og 80-tallet. Et større antall internasjonale organisasjoner med økt 

betydning, et globalisert media og Internett, samt en globalisert økonomi med 

internasjonale konserner som etter hvert også har blitt tvunget til å ta et ansvar i 
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forhold til menneskerettigheter, medvirker til at en normbrytende stat kan plasseres på 

den internasjonale agenda selv med en svak og undertrykt lokal opposisjon. Min 

påstand er at Usbekistan nettopp er et eksempel på dette. Heller ikke Usbekistan har 

vært immune mot globaliseringen. Mange yngre usbekere har eksempelvis blitt svært 

sofistikerte i sine metoder for å sikre tilgang på Internett til materiale som var ment å 

være utilgjengelig i Usbekistan (ICG 2003b:23; Olcott 2005:148). 

I spiralmodellens andre fase settes den normbrytende staten på den internasjonale 

agendaen til menneskerettighetnettverkene. Fasen medvirker til å øke den 

internasjonale oppmerksomheten mot målstaten. Ofte aktiveres de transnasjonale 

nettverkene etter spesielt graverende brudd. Det transnasjonale nettverk samler 

informasjon om situasjonen i målstaten og starter lobbyvirksomhet overfor vestlige 

stater. Lobbyaktiviteten kan føre til begynnende press på målstaten for å få denne til å 

endre sin menneskerettighetspraksis. Den normbrytende stats første reaksjon vil nesten 

alltid være benektelse, og fasen omtales derfor som ”benektelsesfasen”. Som nevnt vil 

overgangen fra fase 1 til fase 2 ifølge Risse og Sikkink (1999:22) kun finne sted hvis 

og når det transnasjonale nettverk lykkes i å samle tilstrekkelig informasjon om 

undertrykkelse i målstaten, og dermed kan sette den normbrytende staten på den 

internasjonale agenda. 

Ser man på oppmerksomheten fra media og vestlige statsledere etter opptøyene i 

Andizjan i mars 2005, kunne det være fristende å si at myndighetenes håndtering av 

demonstrasjonene nettopp representerte den alvorlige hendelsen som skulle til for å 

aktivere det transnasjonale menneskerettighetsnettverket. Faktum er imidlertid at 

Usbekistans kritikkverdige menneskerettighetssituasjon har vært i søkelyset til både 

internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner og vestlige statsledere lenge før dette.   

Allerede på begynnelsen av 1990-tallet utarbeidet Human Rights Watch, US 

Department of State og Amnesty International fyldige rapporter om massive brudd på 

menneskerettighetene. Det synes å være liten tvil om at vestlige statsledere allerede på 

midten av 1990-tallet var klar over overgrepene i Usbekistan, og at de videre følte en 

forpliktelse til å ta dette med i betraktningen i utformingen av sin politikk overfor 

landet. I juli 1997 understreket viseutenriksminister Strobe Talbott at USAs støtte til 
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de sentralasiatiske landene måtte være basert på en rekke nøkkeldimensjoner, og den 

ene av disse var menneskerettigheter (Olcott 2005:124). 

Både EU og OSSE kritiserte Usbekistan for brudd på menneskerettigheter i løpet av 

1995. OSSE utvidet dessuten sitt liaisonkontor i 1996 med en 

menneskerettighetsekspert. Human Rights Watch (1996) trakk særlig fram USA som 

det eneste land som vektla menneskerettigheter i sin bilaterale agenda med usbekiske 

myndigheter. USA fortsatte sin kritikk utover 1990-tallet, men kritikken både fra 

amerikanske myndigheter og fra OSSE og EU synes å ha blitt noe dempet blant annet 

som følge av de begrensede taktiske innrømmelsene fra det usbekiske regimet. 

Usbekistan og EU signerte også i 1996 en ”Avtale om samarbeid og partnerskap”, 

hvor respekt for menneskerettigheter lå til grunn for implementeringen. Dette 

elementet ble imidlertid ikke vektlagt ved signering av avtalen. 

Det er rimelig å hevde at internasjonale aktører som Amesty International, Human 

Rights Watch, OSSE og Freedom House allerede på midten av 1990-tallet i hvert fall 

til en viss grad hadde lyktes i å gjøre menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan til en 

del av den internasjonale agendaen. Spørsmålet er hvilken plass den hadde på 

agendaen. Som jeg skal argumentere for senere kan det se ut til at etter hvert som de 

transnasjonale aktørene økte sitt engasjement i forhold til Usbekistan, førte samtidig 

andre begivenheter til at konkurransen om det internasjonale samfunnets 

oppmerksomhet stadig ble vanskeligere. Det skulle med andre ord bli mer og mer 

krevende å få menneskerettighetsspørsmålet i Usbekistan høyt opp på agendaen. 

Fase 3 i Risse og Sikkinks (1999:25) spiralmodell er kjennetegnet ved at presset fra det 

internasjonale miljø opprettholdes, og at det normbrytende regimet derfor vil gjøre 

visse taktiske innrømmelse for å imøtekomme kritikken. På dette stadiet handler det 

undertrykkende regimet primært ut fra en instrumentell eller strategisk posisjon, dvs 

innrømmelsene har til siktemål å sikre eksempelvis militær eller økonomisk støtte eller 

begrense internasjonal isolasjon. 

Karimovs respons på den internasjonale kritikken på midten av 1990-tallet var en 

blanding av benektelse, forklaring og taktiske innrømmelser. Myndighetene brukte 

allerede på dette tidspunkt tilstedeværelsen av fundamentalistiske religiøse bevegelser 
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i regionen i et forsøk på å rettferdiggjøre sin undertrykkende politikk. Samtidig 

kritiserte myndighetene transnasjonale aktører for å være partiske i sin rapportering, og 

fornektet en del av bruddene som ble påvist. Som et ledd i sjarmoffensiven som ble 

innledet i 1995 begynte også Karimov og andre representanter for myndighetene i 

1995 å anerkjenne at Usbekistan ikke hadde hatt tilstrekkelig fremgang på 

menneskerettighetsområdet. Denne ambivalente formen for reaksjon er på mange 

måter det karakteristiske mønsteret helt fram til 2005. De usbekiske myndighetenes 

reaksjonsmønster har slik sett hatt elementer i seg fra både fase 2 og 3 i Risse og 

Sikkinks spiralmodell.  

En innvending mot spiralmodellen er at det kan være vanskelig å skille mellom det 

Risse og Sikkink omtaler som taktiske innrømmelser, og hva som faktisk er uttrykk for 

et reelt ønske om en kursendring (Hagtvedt og Lindholm 2005). I tilfellet Usbekistan 

vil jeg imidlertid hevde at de få positive utviklingstrekkene som har funnet sted klart 

bærer preg av å tilhøre førstnevnte kategori. Dette har til dels sammenheng med 

stadige tilbakefall, dels retorikken fra president Karimov og ikke minst under hvilke 

omstendigheter innrømmelsene har funnet sted. Risse og Sikkink (1999:25) hevder 

nettopp at de taktiske innrømmelsene gjerne er av midlertidig karakter, samt at de ofte 

følges av økt undertrykkelse på andre områder. 

I Usbekistan kan man primært snakke om to perioder med antydning til slike 

innrømmelser. Den første på midten av 1990-tallet medførte endringer i første omgang 

på det diplomatiske planet, og fikk i liten grad innvirkning på ”mengden” av brudd. 

Det er samtidig svært betegnende at innrømmelsene kom forut for Karimovs besøk til 

Washington i juni 1996, samtidig som undertrykkelsen av mindre fremstående 

opposisjonsmedlemmer fortsatte. Allerede i 1997 forverret situasjonen seg betraktelig.  

Den andre perioden med taktiske innrømmelser kom i 2002 og 2003, og registreringen 

av menneskerettighetsorganisasjonen Independent Human Rights Organization of 

Uzbekistan kom betegnende nok rett forut for Karimovs andre besøk til Washington. 

Innrømmelsene kom denne gang også i en periode hvor USAs økonomiske støtte til 

Usbekistan var på sitt sterkeste. Dette betyr i seg selv ikke at innrømmelsene var av 

taktisk karakter, men regimets ambivalente politikk med stadige tilbakefall, peker i en 
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slik retning. Gjennom hele perioden har det også vært mer sporadiske responser som 

bærer preg av å være av taktisk karakter. Ett eksempel er loven om NGO’er som kom i 

stand etter internasjonalt press i 1999. Samtidig opprettholdt myndighetene presset for 

å forhindre fremveksten av grupperinger kritiske til myndighetene. Opprettelsen av en 

rekke offisielle opposisjonspartier for å skaffe et skinn av politisk pluralisme er 

ytterligere et eksempel på politikk skapt primært for å tilfredsstille kritikerne. 

Parallelt med disse mindre innrømmelsene har Karimov fortsatt å fornekte både det at 

enkelte brudd har funnet sted, men han har langt på vei også fornektet 

menneskerettighetsnormene som helhet. Som en respons på kritikk fra OSSE i 

tilknytning til presidentvalget i 2000 sa Karimov: ”OSSE fokuserer kun på 

etableringen av demokrati, beskyttelsen av menneskerettigheter og pressefrihet. Jeg 

setter nå spørsmålstegn ved disse verdiene” (ICG 2001:11). 

Innrømmelsenes taktiske karakter gir liten grunn til å hevde at Usbekistan har beveget 

seg i retning av at menneskerettighetene har fått preskriptiv status. Snarere har 

menneskerettighetssituasjonen, når dette er målt i reelle brudd, forverret seg. Heller 

ikke i de to periodene hvor myndighetene har initiert ”tøvær” har dette gitt seg utslag i 

vesentlige forbedringer i antall brudd. Marginale forbedringer på et område har gjerne 

blitt fulgt av innstramninger på andre områder. 

Selv om menneskerettighetssituasjonen ikke har bedret seg, er det allikevel feil å si at 

det ikke finnes lyspunkter. Taktiske innrømmelser og endring i retorikk er i seg selv et 

tegn på at en sosialiseringsprosess er i gang, og viser at regimet tross alt er opptatt av 

sitt internasjonale rykte. Selv benektelse er et tegn på regimets erkjennelse av at man 

er sårbar i forhold til sitt internasjonale rykte (Risse og Sikkink 1999:23).  

Endringer i retorikk vil typisk ikke komme til uttrykk i kvantitative målinger, primært 

opptatt av reelle brudd. Dette er samtidig viktige indikatorer på regimets sårbarhet, og 

kan i tråd med Risse og Sikkinks modell føre regimet inn i en spiral det er vanskelig å 

komme seg ut av. Jo mer regimet snakker menneskerettighetsspråket, jo mer vikler de 

seg inn i en moralsk diskurs det er vanskelig å flykte fra i det lange løp (Risse og 

Sikkink 1999:16) 
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Konklusjonen så langt er at menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan etter 

spiralmodellenes faseinndeling best kan karakteriseres som en veksling mellom fase 2 

og 3. Risse og Sikkinks hypotese om overgang til den tredje fasen har som nevnt to 

deler: 

b) Det transnasjonale menneskerettighetsnettverk må være så sterkt at det klarer å 

holde det normbrytende regimet på den internasjonale agenda. 

c) Det normbrytende regimet må være sårbart overfor slikt internasjonalt press. 

Hypotesen tilsier at det lokale menneskerettighetsnettverk i mindre grad spiller en rolle 

på dette stadiet, og antas å være for svakt til å utgjøre en trussel mot det eksisterende 

regimet . Utover i fase 3 vil imidlertid det lokale menneskerettighetsnettverket utvikles 

slik at det er i stand til effektivt å presse myndighetene (Risse og Sikkink 1999:24). 

Før dette er det de transnasjonale aktørene som spiller hovedrollen. 

Transnasjonale aktører og deres aktivitet i forhold til Usbekistan er en viktig faktor for 

å forklare internasjonale menneskerettighetsnormers innvirkning på usbekisk politikk. 

Mitt poeng er samtidig at hypotesens første del er av relativ karakter, og at hvor sterkt 

det transnasjonale nettverket må være vil avhenge av situasjonen både internt i 

Usbekistan, men også av forhold på den internasjonale arena. Jeg tolker derfor 

sårbarhetsbegrepet bredt, og hevder at dette også må inkludere en avveining mellom 

regimets oppfattede kostnad og nytte ved det å bryte menneskerettighetene. Videre 

hevder jeg at en del forhold på den internasjonale arena har bidratt til å påvirke styrken 

som kreves av det transnasjonale nettverket for å holde menneskerettighetssituasjonen 

høyt på den internasjonale agendaen over tid.  

En rekke variabler kan dermed tenkes å bidra til å forklare hvorfor usbekiske 

myndigheter bryter menneskerettigheter. Jeg vil i det følgende forsøke å forklare 

hvorfor Usbekistan ikke har tatt et fullverdig skritt over i fase 3, men snarere tar 

stadige skritt tilbake til fase 2, og hvorfor menneskerettighetene ikke har fått 

preskriptiv status. Jeg vil gjøre dette med bakgrunn i spiralmodellen, men samtidig 

støtte meg til kvantitativ forskning på temaet som kan gi innsikt i hvorfor brudd på 

menneskerettighetene fremstår som en så aktuell strategi for det usbekiske lederskapet. 
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Noen av variablene har vært relativt stabile over tid, andre har vært i endring de siste 

årene.  

Variablene som omtales i det følgende kan med andre ord virke inn på 

menneskerettighetssituasjonen på ulike måter. For det første kan de bidra til å øke eller 

redusere trusselen mot regimet, slik dette oppfattes av beslutningstakerne. For det 

andre kan de påvirke menneskerettighetssituasjonen fordi de øker eller reduserer det 

sittende regimets oppfatning om egen styrke. For det tredje kan variablene påvirke 

regimets vilje til å anvende alternative handlingsmåter fremfor undertrykkelse. Enkelte 

faktorer vil dessuten påvirke hvilke handlingsalternativer som faktisk er tilgjengelige 

for regimet, som eksempelvis hvorvidt et sterk sikkerhetsapparat er tilstede eller ikke 

(Poe 2004:23).  

 

5.2 Politisk kultur  

Begrepet demokrati er omstridt, og det finnes ingen konsensus om dets definisjon eller 

innhold. De mest anvendte definisjoner av demokrati inkluderer gjerne referanse til 

beskyttelse av visse kategorier av menneskerettigheter, særlig sivile og politiske 

rettigheter.  

Undersøkelsene som påviser en sammenheng mellom demokrati og 

menneskerettigheter baserer seg gjerne på standardbaserte skalaer for ulike 

dimensjoner ved demokratiet. Et viktig bidrag i denne tradisjonen kom fra Robert Dahl 

som hevder at et rimelig responderende demokrati kun kan eksistere dersom minst 8 

institusjonelle garantier er tilstede (sitert i Lijphart 1984:2): 

1. Friheten til å danne og slutte seg til organisasjoner 

2. Ytringsfrihet 

3. Stemmerett 

4. Valgbarhet til offentlige posisjoner 

5. Rett for politiske ledere til å konkurrere for støtte og stemmer 

6. Alternative kilder til informasjon 

7. Frie og rettferdige valg 
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8. Institusjoner til å gjøre myndighetenes politikk avhengig av stemmer og andre 

uttrykk for preferanser. 

Ser vi tilbake på de sivile og politiske rettighetene som ble nevnt under punkt 2.1 og 

som danner grunnlaget for undersøkelsen i denne oppgaven, vil vi se at enkelte av dem 

overlapper med Robert Dahls minimumskrav for et demokrati. Janne Haaland Matláry 

(2002:65) påpeker at rettighetene i Verdenserklæringen om menneskerettigheter 

nettopp tar for gitt en demokratisk styreform så vel som et styre basert på rettsregler.  

Enkelte vil derfor kunne hevde at det ikke gir mening å snakke om demokrati som en 

variabel som påvirker graden av brudd på menneskerettigheter, men at en demokratisk 

styreform snarere er en menneskerett i seg selv. Dette er til dels riktig, men samtidig 

ser vi at flere av rettighetene valgt ut for denne analysen ikke inngår i Dahls liste over 

institusjonelle minimumskrav for et demokrati. Det finnes stater som vil regnes som 

demokratiske i Dahls betydning, men som bryter religionsfriheten. Bruk av tortur og 

mishandling betyr ikke nødvendigvis at en stat ikke er demokratisk i en snevrere 

forståelse av begrepet. Retten til en rettferdig rettergang er heller ikke nødvendigvis en 

forutsetning for å oppnå status som demokrati.  

Med utgangspunkt i Robert Dahls institusjonelle minimumskrav er det dermed kun 

enkelte rettighetsbrudd det gir mening å forklare ut fra graden av demokratisk 

styresett. Mer spesifikt dreier dette seg om retten til frihet fra utenomrettslige drap og 

forsvinninger, retten til frihet fra tortur og mishandling, retten til frihet fra vilkårlig 

arrest eller fengsling, retten til en rettferdig rettergang samt retten til religionsfrihet. 

Som gjennomgangen i kapittel 3 og 4 viser er det klare begrensninger både av praktisk 

og formell karakter som gjør at grunnlaget for å definere Usbekistan som et demokrati 

heller er svakt. Graden av demokrati, eller snarere mangelen på demokrati synes å ha 

vært relativt stabil gjennom hele perioden 1995-2005, og relatert til Hendersons logikk 

kan kompromiss og forhandling ikke sies å ha vært reelle alternativer for løsning av 

konflikter. 

I sin ytterste konsekvens kan man tenke seg at mangelen på slike muligheter for 

påvirkning vil tvinge opposisjonen til anvendelse av ikke-demokratiske og til dels 

 65 
 



voldelige midler for å nå sine mål. I Usbekistan har man da også sett en rekke 

terroraksjoner særlig fra 1999 frem til i dag.  

Nå skal man nok være forsiktig med å hevde at et demokratisk styresett ville forhindret 

terroraksjonene Usbekistan har opplevd de senere årene. Riktignok har Karimovs 

undertrykkelse ført til en radikalisering av den religiøse opposisjonen, og 

organisasjoner som Hizb ut-Tahrir har også opplevd splittelser fordi enkelte mener 

organisasjonens ikke-voldelige linje ikke vil føre fram i Usbekistan. Samtidig er det en 

kjensgjerning at svært få av disse gruppene har etablering av demokratiske 

institusjoner som en politisk målsetning, og at de trolig heller ikke ville være i stand til 

å nå sine politiske mål dersom demokratiske kanaler hadde vært tilgjengelige. Er man 

først villig til å bruke vold for å nå sitt mål om opprettelsen av en islamistisk stat, kan 

man heller ikke utelukke at slike midler ville blitt anvendt selv om demokratiske 

institusjoner hadde vært etablert. Det er i tillegg også knyttet usikkerhet til hvem som 

egentlig har stått bak terroraksjonene. 

Viktigere er kanskje den økte oppslutningen om slike grupper fra folk som i 

utgangpunktet ikke regner seg som spesielt religiøse. Det synes å være bred enighet 

om at mangelen på demokratiske kanaler og undertrykkelse av den politiske 

opposisjon har vært en viktig faktor for oppslutningen om mer radikale elementer som 

Islamic Movement of Usbekistan og Hizb ut-Tahrir. ICG (2003a:16) har intervjuet en 

rekke unge mennesker i Usbekistan som utrykker støtte til islamisme primært fordi de 

er imot det sittende regimet, ikke fordi de har noe spesielt ønske om en islamsk stat. 

De radikale organisasjonene, enkelte med militante trekk, fremstår for mange som de 

eneste kanaler med muligheter for å endre status quo.  

Som Martha Brill Olcott (2004) påpekte i et vitnesbyrd overfor den amerikanske 

Helsinkikommisjonen i 2004, har samtidig en av Karimovs bekymringer vært at 

radikale islamistiske grupper vil utnytte enhver politisk åpning for å skaffe rekrutter. 

Som Olcott videre påpeker, er dette sikkert riktig, men disse gruppenes appell til folk 

flest vil samtidig svekkes i et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn vil 

derimot kunne øke troverdigheten til sekulære partier som i dag er ulovlige, og som i 

liten grad har bred oppslutning blant folk flest.  
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Usbekistans autoritære styreform, nærmest med fravær av demokratiske kanaler for 

meningsytring, ser dermed ut til å ha bidratt til en radikalisering av opposisjonen, økt 

oppslutning om disse radikale elementene, og også svekkelse av den sekulære 

opposisjonen. Dette har gitt trusselen mot det sittende regimet en mer alvorlig og til 

dels voldelig form, noe som trolig har bidratt til å øke regimets brudd på 

menneskerettigheter for å sikre sin eksistens. 

Mangelen på demokratiske kanaler for påvirkning bidrar også til å styrke kampen 

mellom regionale eliter, noe som også oppfattes som en trussel av regimet i Tasjkent. 

Keith Martin (1997:329) peker på at statens utstrakte makt i Usbekistan gjør det særlig 

viktig for interessegrupper å kontrollere denne, nettopp pga mangelen på alternative 

kanaler for å påvirke politikken. Dette vil bli ytterligere kommentert i neste kapittel. 

Demokratiet kan også ha en positiv virkning på menneskerettighetssituasjonen på 

andre måter. Som Robert Dahls krav til et responderende demokrati tilsier, rommer 

demokratiet også institusjonelle mekanismer som bidrar til å lette arbeidet for 

menneskerettighetsforkjempere, og som dermed øker sannsynligheten for at regimets 

menneskerettighetsbrudd skal komme på dagsordenen nasjonalt og internasjonalt. 

Særlig vil kravet om ytringsfrihet og tilgang til alternative kilder for informasjon være 

av betydning her.  

Selv om usbekiske menneskerettighetsaktivister, i samarbeid med internasjonale 

organisasjoner, med dagens teknologi har klart å få menneskerettighetssituasjonen på 

den internasjonale agenda, er det liten tvil om at deres arbeid i betydelig grad har vært 

hemmet som følge av begrenset ytringsfrihet, myndighetenes kontroll over media og 

forsøk på å kontrollere Internett. I dag er det eksempelvis kun Ezgulik og Mazlum som 

har en hjemmeside som fungerer. Mediene publiserer, med få unntak, ikke stoff som er 

kritisk til myndighetene. Dette har kanskje vært av mindre betydning for kunnskapen 

om menneskerettighetssituasjonen blant folk i Vesten, men har åpenbart betydning for 

menneskerettighetsbevegelsens evne til å mobilisere lokalt i Usbekistan. 

Endelig antas demokratiet også å påvirke det endelige handlingsvalg gjennom 

sosialisering. William Dixon (sitert i Poe 2004:27) fremholder at både innbyggerne og 

ledere i et demokrati sosialiseres inn i demokratiske normer som tilsier at konflikt bør 
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løses fredelig, gjennom forhandling og kompromiss og ikke ved bruk av vold. 

Demokratiske ledere vil slik sett, etter å ha veide styrke opp mot trussel, ha en hang til 

å unngå undertrykkelse som verktøy. Dette innebærer med andre ord at med en ellers 

lik oppfatning av trusler og egen styrke, vil autoritære ledere ha lettere for å velge 

brudd på menneskerettighetene som politisk verktøy enn det som er tilfelle med en 

demokratisk leder. Dette er et faktum som selvfølgelig er svært vanskelig å 

dokumentere i enkeltcase som Usbekistan, gitt at man ikke har tilgang til Karimov og 

hans tankesett. Dette kan allikevel antydes som en av flere mulige faktorer som kan 

bidra til å forklare manglende forbedring av menneskerettighetssituasjonen i 

Usbekistan. 

Mens en rekke kvantitative undersøkelser har påvist statistiske sammenhenger mellom 

grad av tidligere brudd og den eksisterende menneskerettighetssituasjon, er det en 

større utfordring å påvise slike sammenhenger ved studier av enkeltcase. En første 

indikator vil selvfølgelig være graden av respekt for menneskerettighetene i tidligere 

perioder. En annen indikator vil være i hvilken grad byråkrati og sikkerhetsapparat er 

samsvarende med det som eksisterte i perioden man sammenligner med.  

At sovjetiske myndigheter systematisk brøt rettighetene nedfelt i Verdenserklæringen 

om menneskerettigheter er allmenn kjent (Kowalewski 1987:409). Ut fra en tankegang 

om at sammenhengen mellom tidligere brudd og menneskerettighetsbrudd i nåtiden 

skyldes at byråkratier bruker fortiden som basis for beslutninger, bør man kanskje også 

forvente å finne visse likheter i mønsteret av menneskerettighetsbrudd dersom den 

politiske arv fra Sovjetunionen er en plausibel forklaring på dagens 

menneskerettighetsbrudd i Usbekistan. David Kowalewskis (1987:411-419) 

beskrivelse av menneskerettighetssituasjonen i Sovjetunionen er i så henseende 

slående lik dagens rapporter fra de store menneskerettighetsorganisasjonen om 

situasjonen i Usbekistan. Det er selvfølgelig ingen stor overraskelse at en del av de 

samme type brudd går igjen, slike likheter ville man naturlig nok også finne med en 

rekke andre land. Bruken av fangeleire for politiske opponenter, tvungen psykiatrisk 

behandling for dissidenter, anvendelse av rettssystemet for å undertrykke 

opposisjonen, bærer allikevel slående fellestrekk med menneskerettighetsbruddene i 

Sovjetunionen på 80-tallet. Da rettssaken mot de tiltalte etter opptøyene i Andizjan 
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fant sted høsten 2005, var det også nok av observatører som trakk paralleller til 

Moskva-prosessene i 1930-årene (Aale 2005b; Walsh 2005). ICG (2001b:2) påpeker 

tilsvarende at kampanjen mot de som antas å utgjøre en ”trussel mot fred og velstand i 

Usbekistan” minner om Stalins kampanjer mot ”trotskister” og ”sabotører”. 

Som jeg var inne på i kapittel 3 ble både det politiske lederskap, byråkratiet på de 

fleste nivåer og et undertrykkende sikkerhetsapparat i stor grad bevart uforandret etter 

uavhengigheten. Det politiske lederskapets preferanse for en autoritær lederstil er tungt 

influert av lange tradisjoner med sosial paternalisme, sovjettidens autoritære 

prinsipper, og en sterk overbevisning om at samfunnets grunnleggende orden er basert 

på lojalitet og patronasje snarere enn likhet og konsensus (ICG 2000:6). Demokrati var 

et så fjernt begrep for usbekerne at navnet på parlamentet, Olij Majlis, ble importert fra 

arabisk (Starr 1996:85). 

I forsøket på å forklare menneskerettighetsbruddene i Sovjetunionen var nettopp 

politisk kultur en av faktorene som ble vektlagt. Den manglende tradisjonen for 

individets rettigheter i forhold til staten og vektleggingen av miren eller samfunnet 

som den primære sosiale enhet, økte mulighetene for at minoriteter eller individer 

iblant måtte undertrykkes for harmoni i fellesskapet (Kowalewski 1987:424). I 

Usbekistan kan man se en tilsvarende svak tradisjon for juridiske rettigheter, og især 

individuelle rettigheter.  

Karimov har ved flere anledninger vektlagt at Usbekistan når har lagt arven fra 

Sovjetunionen bak seg gjennom ”et system av statsorganer som radikalt skiller seg fra 

det tidligere totalitære system” (Karimov 1997:65). I en tale til parlamentet i 2001 

erkjenner imidlertid også Karimov at eksempelvis rettssystemet fortsatt bærer preg av 

tankegodset fra sovjettiden: 

“We have to admit frankly that despite undoubted achievements the judiciary system 

itself is still feeling the legacy of the Soviet past. To put it more exactly, the adopted 

laws and norms of legal proceedings more and more meet international, universally 

accepted democratic norms, but unfortunately, little is changing in the mentality and 

way of thinking of the judges, officials in the procurator’s office and investigating 

bodies themselves; in one word, of those who must implement the newly adopted 
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laws. This must be admitted, and our main task is to get rid of this legacy of the past 

as soon as possible” (Karimov 2001). 

De interne sikkerhetsorganene i Sovjetunionen var skapt for å beskytte staten mot 

samfunnet, kanskje i større grad mot politiske dissidenter og sosial misnøye enn mot 

kriminalitet. Politiet var et verktøy for staten mer enn tjenere for publikum. En 

gammel usbekisk bønn fra sovjettiden lyder da også betegnende nok: ”Gud, beskytt 

meg mot leger og politimenn” (Eshanova 2002b). Mye tyder på at bønnen, i hvert fall 

når det gjelder politiet, ikke har mistet sin aktualitet. I Usbekistan har Karimov 

benyttet innenriksministeriet med underliggende enheter i en effektiv kampanje for å 

knuse all opposisjon. Undertrykkelse og mangel på kontroll over politiet har medført 

at de fleste innbyggere så langt det er mulig unngår kontakt med dem. Vitner ønsker 

ikke å stille opp, det er ingen insentiver for å informere politiet om potensiell 

kriminalitet, og få mennesker forventer noen respons dersom de ringer politiets 

nødnummer (ICG 2002c:24). Mistroen til politiet bidrar dermed også til mangelfull 

oppfølging av reelle lovbrudd. 

Problemet knyttet til at organisasjoner motsetter seg reformer synes også å være svært 

betegnende på situasjonen i Usbekistan. Innenriksminister Zokirjon Almatov har blitt 

ansett som en av Usbekistans mektigste personer, og som et av de viktigste hindrene 

for reformer innenfor departementet (ICG 2002c:27). Almatov gikk av i desember 

2005 etter å ha innehatt stillingen siden 1992. ICG (2003:24) hevder at selv med et 

reformvennlig lederskap ville de eksisterende system være vanskelig å endre. 

Sovjetbyråkratiet, som i liten grad har endret seg, er et klart hinder for reformer, og 

statlige ansatte har i stor grad tilpasset seg systemet og fått det til å virke til sin fordel. 

Samtidig som Usbekistan arvet et byråkratisk apparat som frykter endring og som 

mangler kapasitet til å implementere reformer, har også en lang historie med autoritært 

styre preget opposisjonen. En av flere årsaker til fraværet av en velorganisert 

opposisjon i Usbekistan er mangelen på tradisjon for politisk organisering og åpen 

dissens. Ikke bare er dette en del av den politiske arv fra Sovjettiden, men 

myndighetene har også fremmet en tilsvarende holdning idet de har presentert 

overgangen fra ettpartistyre til et enmannsstyre som en naturlig del av prosessen med å 
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bringe politikken på linje med statens tolkning av usbekisk kultur og tradisjon. Den 

underliggende meldingen er at usbekisk kultur ikke er demokratisk. ”Dissens er ikke 

den usbekiske måten å gjøre det på. Å motsette seg autoriteter, enten det er på lokalt 

eller nasjonalt nivå, er imot selv kjernen av usbekisk kultur” (Akbarzadeh 2005:109).  
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tilbøyelig til å velge brudd på menneskerettigheter som verktøy, enn det en 

demokratisk leder ville vært under ellers like forhold. 

Et byråkrati lite innstilt på reform og endring ser i hvert fall til en viss grad ut til å 

bruke fortiden som basis for beslutninger. Ved ellers lik vurdering av styrke og trussel, 

og lik tilgjengelighet av handlingsalternativer antas det usbekiske statsapparatet å være 

mer tilbøyelig til å bryte menneskerettighetene som følge av lang tid under autoritært 

sovjetisk styre. Arven innebefatter også en manglende tradisjon for individuelle 

juridiske rettigheter. Usbekistan arvet også en sikkerhetsstruktur som gjør at brudd på 

menneskerettigheter i det hele tatt fremstår som et handlingsalternativ. Mangelen på 

tradisjon for politisk organisasjon bidrar til å redusere opposisjonen til en marginal 

trussel, og svekker samtidig dennes evne til å sosialisere regimet i retning av respekt 

for menneskerettighetene.  

 

5.3 Økonomisk utvikling og samfunnsmessige ulikheter  

Som Henderson (1991:124) påpeker er det rimelig å tro at en regjering normalt vil føle 

press fra en befolkning med store udekkede sosioøkonomiske behov. Det er imidlertid 

ingen konsensus blant forskere om hvilken rolle økonomisk utviklingsnivå spiller. 

Henderson (1991:127) viser eksempelvis til at Dallin og Breslauser i sitt studium fra 

1970 ikke kunne etablere noen klar sammenheng mellom økonomisk utviklingsnivå og 

graden av undertrykkelse i kommunistland.  

I Usbekistan har man sett tendens til at en forverring av den økonomiske situasjon har 

hatt direkte innvirkning på graden av misnøye med regimet i den usbekiske 

befolkning. Martha B. Olcott (2005:119) påpeker at den økende uroen i befolkningen i 

de senere år synes å ha direkte sammenheng med en raskt fallende levestandard, i det 

minste for deler av befolkningen.  

Gitt myndighetenes jerngrep, er det sjeldent politisk og sosial misnøye gir seg utslag i 

protester og demonstrasjoner i Usbekistan. Blant unntakene finnes det imidlertid flere 

eksempler hvor sosioøkonomiske forhold åpenbart ligger bak. Da myndighetene i 

2002 erklærte innføringen av nye tollsatser for regulering av import av varer for 
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privatpersoner, fulgte en bølge av protester blant forretningsfolk i basarer over hele 

landet (ICG 2003:26). Tilsvarende demonstrerte nærmere 2000 mennesker mot nye 

importreguleringer i byen Kokand i det østlige Usbekistan i november 2004 (RFE/RL 

2004). ICG (2004:4) rapporterte i 2003 om en økning i politisk aktivisme blant annet i 

form av flere protester av sosioøkonomisk karakter. I oktober og november 2003 fant 

en rekke prostester sted i Andizjan, etter stans i tilførsel av gass og elektrisitet (IRIN 

2004). Samme høst protesterte pensjonister både i Andizjan og Urgench mot 

manglende utbetaling av pensjoner (Babajanov 2003). 

Det finnes en rekke andre eksempler på protester hvor folks dårlige levekår i det 

minste ser ut til å være den utløsende årsak. Disse ser ut til å ha tiltatt i frekvens de 

siste 5 årene, og de ser særlig ut til å være konsentrert om Ferghana-dalen som 

betegnende nok står overfor særlig store utfordringer. Mange har også pekt på den 

økonomiske situasjonen til befolkningen i Ferghana-dalen som en av flere årsaker til 

opptøyene med det tragiske utfallet i mai 2005 (Kimmage 2005a). Misnøyen ser også 

ut til å gi utslag i økt oppslutning om religiøse grupperinger som eksempelvis Hizb ut-

Tahrir. Enkelte har hevdet at dette styrkes ved at medlemmer får betalt for å slutte seg 

til partiet, men det finnes ingen klare bevis for dette. Sosioøkonomiske faktorer har en 

indirekte betydning for mange som slutter seg til Hizb ut-Tahrir, men er dog ikke den 

eneste faktor (ICG 2003a:14).  

Gitt at et lavt økonomisk utviklingsnivå fører til økt misnøye, vil enkelte kanskje 

spørre hvorfor dette ikke har bidratt til større oppslutning om opposisjonen. Videre var 

det slik i en rekke av Risse og Sikkinks casestudier at det nettopp var etter økonomiske 

nedgangstider at endringene kom. Svaret ligger nok i at misnøyen har vært markant 

nok til å fremstå som en trussel fra regimets ståsted, men samtidig har protestene 

manglet den organisering som skal til for virkelig å kunne utfordre regimet.  

Samuel Huntington har hevdet at det ikke er de fattigste landene som vil være mest 

ustabile, fordi mennesker som er svært fattige er for fattige til å være opptatt av 

politikk og for fattige til å prostestere (sitert i McCormick og Mitchell 1988:478). I så 

henseende er undersøkelsen til International Foundation for Electoral Systems 

angående vilje til å stille opp for ikke-statlige organisasjoner verdt å merke seg. Et 
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overveldende flertall  av den sentralasistiske befolkning indikerte at de ikke var villige 

til å stille opp for ikke-statlige organisasjoner såfremt de ikke fikk betalt for det. 

Fredrik Starr (1999:80) relaterer resultatene direkte til fattigdom og store krav i 

dagliglivet forøvrig.  

Det kan være fristende å tolke dette dit hen at Samuel Huntington har rett, og at 

Usbekistans befolkning nettopp er for fattig til å protestere. Eksemplene overfor viser 

imidlertid at dette ikke stemmer. En vanskelig økonomisk situasjon for folk flest kan 

derimot tenkes å ha hatt innvirkning på protestenes form. Utbredt fattigdom blant store 

deler av den usbekiske befolkning kan ha virket hemmende på utviklingen av en større 

organisert opposisjon i landet. Som jeg allerede har vært inne på er det samtidig en 

rekke andre faktorer som bidrar til å forklare mangelen på en velorganisert opposisjon 

i Usbekistan, eksempelvis mangelen på en samlende leder, manglende tradisjoner for 

politisk organisering, og ikke minst regimets undertrykkelse som i stor grad begrenser 

slik organisering.  

At myndighetene har oppfattet den økende misnøyen som en reell trussel, reflekteres 

blant annet i hvordan protestene har blitt møtt. Dels har man slått hardt ned på 

demonstrasjonene, dels har man kommet med mindre innrømmelser. Karimov har også 

uttalt at en av grunnene til at islamske militante grupperinger er i stand til å finne 

rekrutter nettopp skyldes katastrofale sosioøkonomiske forhold, demografiske 

problemer i enkelte regioner, massiv arbeidsledighet og økonomisk usikkerhet særlig 

for yngre mennesker (Sandstöm 2002:357). Det er dermed grunn til å hevde at 

Usbekistans stadig mer pressede økonomi har bidratt til å øke motstanden mot regimet, 

men også regimets egen trusseloppfatning.  

Økonomisk utviklingsnivå antas videre å ha en effekt på regimets oppfatning om egen 

styrke. En sterk økonomi forventes å være positiv fordi kravene fra befolkningen i 

større grad kan oppfylles. Økonomisk utviklingsnivå påvirker også eksterne 

investorers risikovurdering og regimer i velutviklede land vil derfor i større grad være 

i stand til å hente inn kapital fra andre kilder (Poe 2004:25). 
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Som jeg allerede har vært inne på har usbekiske myndigheter ikke vært i stand til å 

oppfylle kravene fra befolkningen. Dette skyldes til dels en svak økonomi, men også 

en fullstendig feilslått fordelingspolitikk.  

De store utenlandske investeringene har også latt vente på seg. Det er flere årsaker til 

dette, men den negative økonomiske utviklingen bidrar neppe i positiv retning. I 1997 

beløp de utenlandske investeringene seg til 57 millioner dollar, det laveste nivå per 

innbygger i hele SUS (IEI 2006). Til tross for en rekke tiltak fra myndighetenes side 

for å legge til rette for utenlandske investeringer beholdt Usbekistan i 2005 fortsatt 

denne tvilsomme plasseringen. Ifølge US Department of State (2005b) har ingen store 

investeringer fra USA funnet sted de siste 5 årene. ICG (2003:1) hevder tilsvarende at 

utenlandske investeringer mer eller mindre har stanset opp etter 1997. Mangelen på 

utenlandske investeringer kan som Poe hevder ha betydning for regimets oppfatning 

av egen styrke, men kan også ha betydning for den generelle interessen for Usbekistan 

i Vesten. Med økte investeringer følger også gjerne økt oppmerksomhet fra 

investorenes egne myndigheter.    

Endelig er det rimelig å tro at en svak økonomi vil bidra til å øke sårbarheten for press 

utenfra, gitt at presset medfører utsikter til reduserte investeringer eller tap av bistand. 

Inntil nylig er det derimot lite i kommunikasjonen fra det internasjonale samfunn som 

har signalisert en slik risiko. Effekten svekkes også ved at den politiske eliten selv har 

det svært bra, og i liten grad ser ut til å bry seg om hvordan folk flest har det.  

Betydningen av ulikheter i samfunnet avhenger av i hvilken grad innbyggerne 

sammenligner seg med andre. Jack Nagel (1974:454-455) peker i denne sammenheng 

på at individer i mindre grad er opptatt av situasjonen til mennesker utenfor sin egen 

økonomiske sfære. Enkelt skissert vil en brannmann være mer opptatt av hva sine 

kollegaer tjener enn hva en administrerende direktør i et internasjonalt firma tjener.  

Riktignok befinner usbekiske bønder og den privilegerte makteliten seg i ulike sfærer i 

en slik forstand, men det er allikevel rimelig å tro at den normale innbygger vil være 

mer opptatt av hva de som styrer landet har av inntekter, enn det en bedriftsleder i en 

nabokommune tjener. Dette har både å gjøre med at makteliten er langt mer synlige, 

men også at man forventer at nettopp denne makteliten skal sørge for en rimelig 
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rettferdig fordeling. Det er også viktig å understreke at eliten ikke bare består av 

politikere sentralt i Tasjkent, men også av lokale makteliter ute i regionene.  

Noe som trolig forsterker misnøyen knyttet til betydelige samfunnsmessige ulikheter 

er at forskjeller i inntekt i liten grad er knyttet til utdanningsnivå. Mens fattigdom 

tidligere var et resultat av manglende utdanning, uførhet og alder kan selv faglært 

arbeidskraft i dag stå i fare for å havne blant de fattige. Det bidrar neppe til å dempe 

frustrasjonen blant de unge, når de ser at det å få seg en utdanning ikke i liten grad 

bedrer fremtidsutsiktene. Mange familier ute i regionene har i dag heller ikke råd til å 

sende barna sine på skolen. Mens eliteskoler med moderne fasiliteter for barn av 

makteliten og mektige forretningsmenn finnes i Sentral-Asias hovedsteder, er det opp 

til foreldrene å sørge for barnas skolegang ute i provinsene. Foreldrene må ofte bidra 

med midler til vedlikehold av skolene og betale for skolemateriell (Eshanova 2002). 

Mange hevder at ulikheter som faller sammen med etniske skillelinjer kan være særlig 

alvorlige og legger til rette for mobilisering til konflikt (Østby 2005:3). De sosiale 

forskjellene mellom de ulike etniske grupper i Usbekistan er imidlertid ikke 

betydelige. At enkelte etniske grupper allikevel føler at de som gruppe kommer 

dårligere ut enn andre kan allikevel ikke utelukkes. Noen har blant annet hevdet dette 

var noe av bakgrunnen for konflikten mellom usbekere og meshkere i Ferghana-dalen i 

1989 (ICG 2001b:17). I hovedsak ser derimot misnøyen blant etniske grupper ikke ut 

til å være basert primært på økonomiske faktorer. 

Når det gjelder de regionale forskjellene har det særlig i Ferghana-dalen vært en 

oppfatning av at man utnyttes til fordel for sentrum, i form av at regionen som er rik på 

naturressurser får svært lite tilbake fra sentrale myndigheter (Martin 1997:330). Igjen 

er det verdt å nevne at det er nettopp i denne regionen protester knyttet til 

sosioøkonomiske forhold stadig hyppigere har funnet sted de senere år.  

Mangel på kanaler for å uttrykke politiske holdninger, og folks frykt for å kritisere det 

sittende regimet gjør det vanskelig å fastlå nøyaktig hvordan disse ulikhetene oppfattes 

av folk flest i Usbekistan. At protestaksjoner med bakgrunn i folks misnøye med 

sosiale levekår dempes av maktelitens åpenbare privilegier er samtidig lite trolig.  

 76 
 



Usbekistans politiske system, hvor politiske maktposisjoner og store deler av den 

økonomiske sektor er kontrollert av et fåtalls familier, er en viktig forklaring på at det 

internasjonale samfunnets bestrebelser for å få til reformer ikke har lyktes. Elitens 

posisjoner og rikdom avhenger av det eksisterende system, og reformer i riktig retning 

vil utvilsomt utfordre deres posisjon. Eventuelle trusler fra det internasjonale samfunn 

om reduksjon av økonomisk støtte vil dessuten i liten grad berøre denne eliten. Disse 

har det allerede bra, og denne typen økonomiske sanksjoner vil trolig, i det minste på 

kort sikt, først og fremst ramme den vanlige borger.  

Dette systemet gjør at kostnadene ved det å forlate makten nok oppfattes som spesielt 

store. Karimov og kretsen rundt ham vil ikke bare miste den politiske makten, men 

også stå i fare for å miste den økonomiske kontrollen. Riktignok ser det ut som om 

dette er noe Karimov har forutsett og forsøkt å sikre seg mot, blant annet gjennom 

lover som sikrer livsvarig tilgang til presidentresidensen, livsvarige pensjoner for ham 

selv og hans kone. Skjebnen til andre statsledere kan imidlertid bidra til å skap tvil om 

sikkerheten ved slike lovvedtak. Også Akajev i Kirgisistan hadde sikret seg tilsvarende 

lover med sikte på at han en dag kunne bli en forhenværende president. 
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Oppsummert kan vi si at Usbekistans svake økonomi ser ut til å ha styrket presset mot 

regimet, og at effekten har vært tiltagende de senere årene. Noe som styrker en slik 

antakelse er at misnøyen særlig har vært fremtredede i Ferghana-dalen. Videre har en 

svak økonomi i økende grad svekket myndighetenes evne til å tilfredsstille 

innbyggernes behov og begrenset mulighetene for utenlandske investeringer i landet. 

Reelt sett har de utenlandske investeringene økt noe over tid, men er fortsatt på et 

svært lavt nivå relatert til øvrige SUS-land. At misnøyen igjen har ført til økende 

undertrykkelse, er myndighetenes håndtering av protestene i seg selv en indikator på. 

Det er også verdt å merke seg at den forverrede menneskerettighetssituasjonen fra 

rundt 1999 sammenfaller med perioden da den økonomiske politikken til Karimov for 

alvor begynte å vise sine svakheter. 

Til en viss grad kan Usbekistans svake økonomi også ha økt sårbarheten overfor 

internasjonalt press, men andre faktorer ser ut til å begrense en slik effekt. For det 

første har signalene fra det internasjonale samfunn inntil nylig ikke vært klare nok på 

dette punktet. For det andre vil eventuelle reduksjoner i internasjonal bistand i første 

omgang primært ramme den vanlige befolkning, noe regimet i Tasjkent i forbausende 

grad ser ut til å være i stand til å leve med. Slike sanksjoner kan allikevel utgjøre en 

trussel mot regimet idet de kan bidra til å øke misnøyen med regimet. Erfaringer med 

sanksjoner fra andre land tyder imidlertid på at sanksjoner mot et land ofte virker  

samlende, og ikke nødvendigvis øker den interne misnøyen med det sittende regimet. 

Mulighetene for å vende seg til alternative samarbeidspartnere på den internasjonale 

arena som i mindre grad stiller krav om etterlevelse av internasjonale 

menneskerettighetsforpliktelser, vil ytterligere svekke en slik sårbarhet. For 

Usbekistan har Russland og Kina vært de klare alternativene som har spilt en slik rolle, 

noe jeg vil komme tilbake til i kapittel 5.10.  

Ulikheter i fordelingen i Usbekistan både i form av et tydelige skille mellom 

makteliten og folk flest, og i hvert fall en oppfatning om urettferdig fordeling mellom 

ulike regioner ser ut til å styrke misnøyen blant en befolkning som fra før av er under 

hardt økonomiske press. Særlig ser dette ut til å være en sannsynlig effekt i Ferghana-

dalen.  
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5.4 Befolkningens etniske sammensetning og regionalisme 

Det finnes en rekke ulike definisjoner på begrepet etnisitet, i noen av dem legges 

objektive kriterier til grunn, i andre er det folks egen følelse av å tilhøre et fellesskap 

som legges til grunn. Her har jeg valgt en definisjon som kombinerer disse 

tilnærmingene, og definerer en etnisk gruppe som et segment av et større samfunn som 

etter egen og/eller andres oppfatning deler historiske eller kulturelle trekk som gjør 

dem til en distinkt del av et større samfunn. Tendensen til se på den usbekiske 

befolkning som en homogen etnisk gruppe vil som Daria Fane (1996:278) påpeker 

dermed være en grov forenkling. I tillegg til de grupper som av de fleste regnes som 

etniske minoriteter, kan Usbekistan deles inn i 6 distinkte regioner, differensiert 

gjennom lokalisering, kultur, historie, sosioøkonomiske forhold, skikker og dialekter 

(ibid). 

Selv om enkelte, til dels med rette, hevder at befolkningspress har forverret de etniske 

spenninger i Usbekistan, har man ikke sett noen utpreget etnisk mobilisering (Jonson 

2004:161). Ser man bort fra lokale stridigheter over ressurser som enkelte ganger har 

hatt et etnisk tilsnitt, var etniske konflikter primært et problem i Usbekistan på slutten 

av 1980-tallet og begynnelsen av 90-tallet.  

En av forklaringene på fraværet av slike konflikter er nok nettopp at myndigheten har 

oppfattet dette som en potensiell trussel, men har imøtegått de potensielle truslene 

preventivt blant annet gjennom undertrykkelse av etniske minoriteter. I sin analyse av 

Usbekistans sikkerhetsutfordringer i boken ”Uzbekistan on the Threshold of the 

Twenty-first Century” vier Karimov et eget kapittel til ”etniske og interetniske 

motsetninger”. Karimov (1997:30-37) hevder at inter-etniske relasjoner i en 

multinasjonal stat representerer en av de mest vitale faktorer når det gjelder statens 

sikkerhet. Han vektlegger gjensidig respekt mellom ulike nasjonaliteter og bevaring av 

ethvert etnisk samfunn. Han påpeker samtidig faren for at nasjonale bevegelser kan 

brukes i ”populistiske, rent politiske og ærgjerrige interesser”. Karimov (1997:44) 

fremholder videre at ”vi må understreke at det bare er en usbekisk nasjon i verden, og 

det er ingen nasjonale forskjeller mellom etterkommere fra Khoresm, Ferghana eller 

Surkhandarya: de er alle usbekere”. 
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Også i praksis har myndighetenes frykt for etnisk baserte konflikter vist seg. Et 

eksempel er loven om politiske partier fra 1997 som forbød partier langs etniske linjer. 

Et annet eksempel er myndighetenes tiltak for å dempe tadsjikisk nasjonalisme, 

eksempelvis gjennom brenning av tadsjikisk litteratur, og gjennom tvangsflytting av 

tadsjikiske bosettinger langs grensen mot Tadsjikistan.  

En annen faktor som har bidratt til å begrense de etniske konfliktene er at store deler 

av de etniske minoritetene,  presset av den pågående nasjonsbyggingsprosessen, har 

valgt å forlate Usbekistan. 

Undertrykkelse av enkelte etniske grupperinger kan paradoksalt nok også bidra til å  

styrke oppslutningen om det sittende regimet. Det å tvinge russere og andre 

nasjonaliteter ut fra stillinger i statlig administrasjon kan oppfattes som positivt blant 

usbekere, både fordi det er et slags nasjonalistisk uttrykk, men også fordi det øker 

jobbmulighetene for usbekere. Det at mange russere har valgt å forlate landet gir 

samtidig denne gruppen atskillig mindre politisk tyngde enn tidligere. Samtidig er  

Karimov klar over at slike tiltak kan gi gnister til populistiske og nasjonalistiske 

bevegelser han ikke er i stand til å kontrollere, særlig dersom usbekere oppfatter dette 

som et klarsignal til å angripe andre etniske grupper. De sentralasiatiske regimene 

ignorerer heller ikke det faktum at russiske menneskerettighetsorganisasjoner har 

angrepet dem eksempelvis i forhold til språkpolitikk, og de frykter helt klart at russiske 

myndigheter kan følge etter i denne kritikken (Goble 2000). I den grad Russland har 

vært opptatt av menneskerettigheter i sin utenrikspolitikk er det nettopp i forhold til 

russiske minoriteter. 

De etniske relasjonene i Sentral-Asia har blitt ytterligere komplisert gjennom 

forbindelsen mellom usbekiske myndigheter og usbekiske samfunn utenfor 

Usbekistan. Samtidig er regionens etniske relasjoner nært knyttet sammen med 

regionens sikkerhetsmessige utfordringer mer generelt. En spent relasjon mellom 

tadsjikiske og usbekiske myndigheter har eksempelvis hatt betydning for usbekiske 

myndigheters forhold til tadsjikiske minoriteter og omvendt. En tilsvarende dynamikk 

har man sett i forholdet mellom Usbekistan og Turkmenistan. 
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Også regionalisme og klaner som en potensiell trussel mot statens stabilitet og 

sikkerhet, vies stor oppmerksomhet i Karimovs bok om Usbekistans 

sikkerhetsutfordringer. Karimov (1997:44) ser på disse strukturene som en ”kilde til 

sosiale spenninger, og som en trussel mot staten – dens stabilitet, integritet og evne til 

fremgang”. Karimov anser også disse strukturene som et potensial for krefter utenfra 

til å undergrave enheten i det usbekiske samfunn. 

I den første tiden etter at han kom til makten forsøkte Karimov å møte denne trusselen 

ved å balansere ulike regionale grupper, og ved å spille dem opp mot hverandre. Det 

har eksempelvis gitt seg utslag i jevnlige utskiftninger av lokaladministrasjonen ute i 

regionen, slik at ingen skal være i stand til å etablere et nettverk (ICG 2001:17-18). 

Etter som misnøyen viste seg blant de grupper som følte de tapte i denne 

balanseringen, har undertrykkelse blitt en del av strategien også for å imøtekomme 

denne trusselen.  

Følelsen blant enkelte regionale eliter av å være stengt ute fra makten har særlig gjort 

seg gjeldende i Ferghana-dalen. Denne følelsen styrkes ytterligere av oppfatningen om 

økonomisk utbytting fra sentrum. Karimov har i liten grad forsøkt å demme opp for 

denne oppfatningen, men har snarere gjort en rekke grep for å begrense dannelsen av 

et sterkt regionalt nettverk (Martin 1997:335). Det politiske lederskapet i de tre 

provinsene, Andizjan, Namangan og Ferghana har vært gjenstand for kraftig kritikk fra 

Karimov, og de regionale guvernørene har ved flere anledninger blitt skiftet ut. 

Karimovs utvelgelse av medarbeidere, både sentralt og lokalt, bærer preg av et ønske 

om å begrense Ferghana-elitens innflytelse på usbekisk politikk. Tilsvarende tendenser 

har vært registrert i Karimovs utvelgelse av det religiøse lederskap (ibid).    

Namangan-provinsen er en av regionene som har fått føle myndighetenes særskilte 

oppmerksomhet. En reporter fra Radio Liberty i Namangan fortalte i et intervju med 

ICG (2001:18) at innbyggerne i Namangan aldri ville glemme Karimovs 

undertrykkelse. Tilsvarende uttrykte en imam fra samme provins at ”vi forsøkte ikke å 

få i stand en krig, men vi har blitt behandlet umoralsk. Folket vil ikke glemme dette; 

de vil ikke tilgi. Staten baserer seg på vår frykt, men denne frykten har blitt gjort om til 

sinne” (ibid). 
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Regionalismens rolle som en av to primærkilder for opposisjon mot det sittende 

regime må også forstås nettopp i konteksten av økende politisk undertrykkelse under 

Karimov. Eliminasjonen av uavhengige politiske partier og bevegelser, og forfølgelsen 

av religiøse ledere og praktiserende muslimer, har skapt et vakuum som regionale 

eliter så vel som religiøse ledere har forsøkt å fylle (Ilkhamov 2004:172). Samtidig har 

eksistensen av de regionale nettverkene paradoksalt nok underminert utviklingen av 

nasjonale politiske bevegelser, og har vært et verktøy, både for Moskva og for det 

nåværende lederskap, til å utøve kontroll (ICG 2001b:16) 
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man vært vitne til undertrykkelse som direkte kan relateres til denne typen trusler. 

Paradoksalt nok bidrar de etniske og kanskje i større grad de regionale skillene til å 

svekke utviklingen av en bred nasjonal opposisjon, som igjen vil svekke dennes evne 

til å utfordre det sittende regimet.  

 

5.5 Trusselen fra radikale islamske grupperinger 

Karimov (1997) har særlig fremhevet den vanskelige sikkerhetssituasjonen i regionen 

og trusselen fra militante islamske grupperinger med base både i Afghanistan, 

Tadsjikistan og Usbekistan som en hovedårsak til manglende liberalisering.  

Karimovs vektlegging av islamsk fundamentalisme i forsøket på å legitimere sitt 

autoritære styresett kan ha ulike forklaringer. På den ene siden er det vanskelig å 

benekte Karimovs påstander om at islamske militante grupperinger faktisk har hatt et 

fotfeste i regionen, og at disse har utgjort en viss trussel mot stabiliteten. IMUs 

aksjoner i 1999 og 2000 synes å bevitne dette. På den andre siden er det grunn til å 

spørre seg hvor alvorlig trusselen faktisk har vært og samtidig hvor alvorlig Karimov 

faktisk har oppfattet trusselen. Det er nok liten tvil om at Karimov også har sett nytten 

av bruke denne trusselen også som et middel for øke sin legitimitet både overfor 

nasjonal og internasjonal opinion. Disse to forklaringene utelukker på ingen måte 

hverandre.  

De islamske grupperingene Karimov har utpekt som sine hovedfiender etablerte seg i 

Usbekistan i andre halvdel av 1990-tallet. Uro knyttet til islamske bevegelser fant sted 

i Ferghana-dalen i 1991, men myndighetenes effektive undertrykkelse medførte at 

trusselen på alvor kom til overflaten igjen først mot slutten av 1990-tallet, med 

bombeaksjonen i Tasjkent i 1999 og IMUs aksjoner i Kirgisistan og Usbekistan 

samme året. Omstendighetene rundt bombeaksjonen i Tasjkent er imidlertid fortsatt 

uklare, mens IMUs aksjoner i 1999 og 2000 er mindre omstridte.   

IMUs aksjoner i 1999 og 2000 og en uttalt målsetning om en væpnet kamp mot 

regimet, gir grunn til å tro at Karimov har oppfattet IMU som en reell trussel. Det er 

også bred enighet om at denne trusselen ble kraftig redusert etter USAs krigføring i 
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Afghanistan. Mens Hizb ut-Tahrirs ikke-voldelige linje gjør organisasjonen mer 

akseptabel for mange, er det også vesentlige trekk i partiets ideologi som forståelig 

nok vekker bekymring blant de sentralasiatiske lederne. Det finnes også bevis på at 

Hizb ut-Tahrir tidligere har vært involvert i en rekke mislykkede kuppforsøk i 

Midtøsten (ICG 2003:9).  

At usbekiske myndigheter også oppfatter Hizb ut-Tahrir som en reell trussel vises ved 

at det er flere medlemmer fra partiet enn fra noen andre bevegelser som sitter fengslet i 

Usbekistan (Rashid 2002:115). Massearrestasjoner av organisasjonens medlemmer 

startet  i 1998, og tok seg kraftig opp etter terroraksjonene i Tasjkent i februar 1999. 

Tatt i betraktning oppslutningen om disse grupperingene, er det samtidig grunn til å tro 

at  Karimov i stor grad har overdrevet betydningen av dem ut fra en oppfatning om at 

dette er en type argumentasjon som stadig har blitt mer akseptert blant vestlige 

statsledere. Blant annet har dette vist seg gjennom forsøk på å knytte enhver form for 

protest og uro i landet til grupperinger som også USA og Vesten har utpekt som sine 

fiender. Et eksempel er opptøyene i Andizjan, som usbekiske myndigheter straks 

forsøkte å koble til islamske fundamentalister. Også styrker fra Taliban ble beskyldt 

for å ha bidratt til urolighetene (Tarzi 2005). Mange stiller seg tvilende til slike teorier, 

og hevder snarere at opptøyene skyldtes protester mot fengslingen av 23 lokale 

forretningsmenn som etter myndighetenes oppfatning var i ferd med å få for stor 

innflytelse (ICG 2005:2; Karlsen 2006 [intervju]). Et annet eksempel på usbekiske 

myndigheters forsøk på å farliggjøre islamske organisasjoner, er det påfallende antall 

organisasjoner som har blitt knyttet til bombeaksjonene i mars og april 2004. 

Anvendelsen av en slik trussel for å oppnå legitimitet på den internasjonale arena vil 

naturlig nok være gunstigere i tider hvor også de man ønsker å oppnå legitimitet hos 

føler den samme trusselen. Dette har bakgrunn både i at de som er utsatt for den 

samme trusselen vil være mer tilbøyelig til å akseptere denne typen argumenter, men 

også fordi de vanskelig kan kritisere Karimov for å ville beskytte seg mot de krefter de 

selv bekjemper med alle midler. Idet Vestens standpunkt utover 1990-tallet ble formet 

av utviklingen i Afghanistan og Tadsjikistan, var det derfor ingen overraskelse at 
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Usbekistans gjentatte deklarasjoner om at landet ville tjene som et bolverk mot islamsk 

ekspansjon møtte betydelig internasjonal anerkjennelse (ICG 2001b:26).  

Etter aksjonene i 1999 og 2000, fikk særlig IMU betydelig internasjonal 

oppmerksomhet. På bakgrunn av antisemittistisk og anti-israelsk propaganda var 

Tyskland det første landet i Vesten til å forby Hizb ut-Tahrir i 2003. Også danske 

myndigheter har vurdert å forby partiet. Partiet som har vært relativt aktivt i 

Storbritannia, og som der er stengt ute fra en rekke universitetsområder, har også vakt 

bekymring hos britiske myndigheter. USA har ikke latt seg presse av usbekiske 

myndigheter til å føre opp Hizb ut-Tahrir på sin liste over internasjonale 

terroristorganisasjoner (ICG 2003a:11,41). 

Risse og Ropp (1999:260) påpeker at denne typen trusler også kan bidra til å øke 

regimets legitimitet internt, særlig dersom trusselen anerkjennes av store deler av 

befolkningen. Radikale grupperinger som etablerte seg i Sentral-Asia på begynnelsen 

av 1990-tallet hadde innledningsvis begrenset oppslutning blant folk flest. 

Oppslutningen om grupperingene ser ut til å ha tatt seg opp over tid, samtidig som 

mange observatører påpeker at det er tendens til å overdrive grupperingenes størrelse 

og styrke. Undersøkelser utført av ICG (2003c:8) viste at det var en viss sympati for 

IMU og Hizb ut-Tahrir blant folk i Ferghana, og for IMU i regionene Surkhandaryo og 

Kashkadaryo. I overkant av 20 % av den usbekiske befolkning mente at deler av sharia 

burde inkorporeres i det juridiske system (ICG 2003c:14). 

Krigen mot terror bidro til at IMU langt på vei ble nedkjempet i Afghanistan, og 

gruppen kan for øyeblikket ikke sies å utgjøre noen vesentlig trussel mot Usbekistan. 

Den usbekiske forsvarsministeren sa selv sommeren 2002 at Usbekistan ikke lenger 

stod overfor noen militære trusler (Sandström 2003:66). Det har den senere tid vært 

rykter om en reaktivering av organisasjonen, men det finnes ingen klare bevis på at 

IMU er i ferd med å etablere seg som en betydelig trussel (Saisazimova 2006a). 

Også virksomheten til Hizb ut-Tahrir ble tonet ned i 2001, noe enkelte hevder  

skyldtes manglende finansiering som følge av restriksjoner innført etter 

terrorangrepene 11. september (ICG 2003). En viktigere forklaring er sannsynligvis 

 85 
 



usbekiske myndigheters massive kampanje mot partiet, siden aktivitetene Hizb ut-

Tahrir har bedrevet i Sentral-Asia i liten grad er avhengig av massiv finansiering.  

Mens krigen i Afghanistan har bidratt til en kraftig svekkelse av IMU, og muligens 

også en viss begrensning av aktiviteten til Hizb ut-Tahrir, ser den også ut til å ha 

radikalisert synet til enkelte medlemmer. Blant annet har man kunnet registrere en 

skarpere tone i publikasjonene fra Hizb ut-Tahrir etter 11. september 2001 (ICG 

2003:14). Krigen i Afghanistan og Usbekistans strategiske samarbeid med USA kan 

også tenkes å ha påvirket den øvrige opinionen i Usbekistan, og bidratt til å øke 

oppslutningen om radikale islamske grupperinger. ICG (2003:39) viser til nettopp en 

slik trend i en av sine rapporter: 

“There is little doubt that the military interventions led by the U.S. in Afghanistan and 

Iraq have bolstered anti-Western sentiment in Central Asia, not just among radical 

muslims, but in the wider community as well” (ICG 2003:39). 

Allikevel ser de antiamerikanske og antivestlige holdningene ut til å være mer 

begrensede i Sentral-Asia enn i den muslimske verden for øvrig. 60 % av Usbekistans 

befolkning var i følge ICG’s undersøkelse positive til USA. Men mens motstanden 

mot krigen i Afghanistan var svært begrenset i den usbekiske befolkning, stilte langt 

flere seg kritiske til krigen i Irak (2003c:21-22).  

Det usbekiske regimets respons på det de anser som en trussel fra islamske radikale 

grupperinger har virket i ulike retninger. På den ene siden er det grunn til å tro at 

arrestasjoner av det som antas å være hoveddelen av Hizb ut-Tahrirs ledelse i 

Usbekistan har fått følger for partiets aktiviteter. Myndighetenes undertrykkelse bidrar 

nok også til at mange vegrer seg for å slutte seg til partiet. Samtidig har nettopp denne 

undertrykkelsen bidratt til at enkelte føler seg tiltrukket av partiet og dets program. 

ICG (2003:16) har eksempelvis snakket med enkelte som har sluttet seg til Hizb ut-

Tahrir nettopp etter kjennskap til myndighetenes behandling av andre medlemmer.  

Det finnes ingen enkel forklaring på hvorfor folk slutter seg til disse radikale islamske 

bevegelsene, men det er samtidig klart at de ser ut til å ha sin største oppslutning i 

Ferghana-dalen, hvor misnøyen med sittende regimet som følge av dårlig økonomiske 

kår, undertrykkelse og følelsen av manglende politisk innflytelse synes å være størst. 

 86 
 



Alt i alt ser oppslutningen om i hvert fall Hizb ut-Tahrir til å ha økt de senere år (ICG 

2003a:17; Rashid 2002:120). Myndighetenes undertrykkelse har langt fra stanset 

partiets aktiviteter, og at den undertrykkende responsen på lang sikt ser ut til å være en 

feilslått politikk synes åpenbart. At partiet i nær framtid skal kunne utgjøre en 

betydelig politisk faktor i Sentral-Asia virker imidlertid ikke sannsynlig. 
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Figur 8: Trusselen fra radikale islamske grupperin
               beslutning om å bryte 
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undertrykkelsen og Karimovs støtte til USA ser ut til å både ha radikalisert 

bevegelsene, men også ha ført til økt oppslutning blant folk som normalt ikke ville 

være opptatt av fremmingen av en islamsk stat. 

 

5.6 Konfliktene i Tadsjikistan og Afghanistan 

Karimov (1997 har også trukket frem konfliktene i Tadsjikistan og Afghanistan som 

vesentlige trusler mot regionens stabilitet.  

Borgerkrigen i Tadsjikistan demonstrerte overfor de sentralasiatiske lederne farene 

forbundet med uavhengigheten. Det skulle riktignok vise seg å ikke være et forvarsel 

om tilsvarende utvikling i de øvrige sentralasiatiske statene. Som tidligere nevnt 

fryktet usbekiske myndigheter krigen i Tadsjikistan både fordi en sterk islamistisk 

bevegelse der kunne bidra til å styrke islamisme i Usbekistan, men også fordi 

fredsavtalen kunne representerte en presedens for legitimering av islam som en 

politisk faktor. Daria Fane (1996:286-288) hevder Karimovs økende undertrykkelse på 

begynnelsen av 1990-tallet direkte kan knyttes til utviklingen i Tadsjikistan.  

Også situasjonen i Afghanistan har vært en kilde til frykt blant de sentralasiatiske 

lederne, idet de så Taliban som en trussel mot deres visjoner om dannelsen av 

sekulære nasjonalstater, men også fordi Taliban støttet terroristgrupper som IMU og 

Al Qaida. De sentralasiatiske lederne knyttet også lovløsheten i Afghanistan til 

økningen i handel av heroin og opium gjennom regionen (Olcott 2005;6). 

Fremveksten av radikale islamske grupperinger i Usbekistan, og særlig myndighetenes 

respons på dette, kan ikke ses på uavhengig av utviklingen i Tadsjikistan og 

Afghanistan. Borgerkrigen i Tadsjikistan og fremveksten av Taliban bidro til å øke 

myndighetenes frykt for disse miljøene, noe som bidrar til å forklare den noe 

panikkpregede og på lengre sikt lite hensiktsmessige responsen.  

Den ustabile situasjonen i regionen har også virket hemmende på den økonomiske 

veksten i regionen, og har slik sett bidratt indirekte til den økende misnøyen blant folk 

i Usbekistan. Flere observatører peker på krigen i Tadsjikistan, men også konfliktene 

knyttet til uavklarte grenser, og fordeling av vannressurser som vesentlige hindre for 
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økonomiske samarbeid i regionen. Olcott (2005:12) hevder eksempelvis at Krigen i 

Tadsjikistan bidro til å forsterke Usbekistans konservative økonomiske politikk. 

I likhet med trusselen fra radikale islamske grupperinger som IMU og Hizb ut-Tahrir 

ser det også ut til at situasjonen både i Afghanistan og Tadsjikistan i tillegg til å bli 

oppfattet som en reell trussel, også ble betraktet av usbekiske myndigheter som et 

effektivt virkemiddel for å demme opp for internasjonal kritikk mot manglende 

liberalisering. Olcott (2005:13) hevder at krigen i Tadsjikistan lenge etter at den var 

utkjempet ble brukt som unnskyldning for at man må gå sakte mot reformer. Enkelte 

vestlige observatører har argumentert for at Usbekistans status som en sterk stat er 

verdt å støtte for den generelle ustabilitet i regionen (ICG 2001:1). Argumentasjonen 

ser dermed ut til å ha hatt en viss effekt på den internasjonale arena, men det kan heller 

ikke utelukkes at dette har bidratt til å begrense også den interne opposisjon. ICG 

(2001b:8) hevder det er en utbredt oppfatning blant folk flest i Usbekistan at demokrati 

er likestilt med anarki, nettopp takket være myndighetenes vellykkede kampanje for å 

overbevise folk om at en rask overgang til demokrati ville kunne føre til en situasjon 

tilsvarende den i Tadsjikistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 9: Konfliktene i Tadsjikistan og Afghanistan
               på prosessen fram mot en beslutning om å
               menneskerettighetene 
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I tillegg til å utgjøre en trussel mot den generelle stabiliteten i regionen har konfliktene 

i Tadsjikistan og Afghanistan vært brukt aktivt av usbekiske myndigheter som et 

argument for begrenset liberalisering, noe som ser ut til å ha vunnet gehør både 

internasjonalt og lokalt. Med en stabilisering av situasjonen i begge disse land er det 

imidlertid tvilsomt hvor lenge denne typen argumentasjon vinner frem. Olcott (2005) 

peker på at tiden allerede er over, da regionens innbyggere, som nå er inspirert av 

vellykkede revolusjoner i Georgia og Ukraina, aksepterte slike argumenter. 

 

5.7 Omveltninger i andre tidligere Sovjetrepublikker 

Mye tyder på at lederne i de øvrige tidligere sovjetrepublikker så på hendelsene i 

Georgia, Ukraina og Kirgisistan med stor frykt. Like etter ”Roserevolusjonen” var alle 

presidentene fra det tidligere Sovjetunionen samlet, og den russiske presidenten satte 

ord på den nervøse stemningen da han kom med en kommentar til Georgias nye 

president. ”Alle her pisser i buksa”, sa Putin ifølge russiske medier (Aale 2005). 

President Putin var også tidlig ute med å fordømme det han så som et illegitimt forsøk 

på å styrte regimet i Bisjkek (Mite 2005).  

I Usbekistan ga denne økte frykten blant annet utslag i økt overvåkning av både lokale 

og internasjonale organisasjoner. Etter omveltningene har det vært en bred diskusjon 

om eksterne aktørers rolle og i hvilken grad USA stod bak i kulissene. 

”Tulipanrevolusjonen” i Kirgisistan var mulig blant annet på grunn av langvarig 

amerikansk støtte til lokale NGO’er. Også et uavhengig pressesenter finansiert av USA 

bidro til å legge til rette for begivenhetene (Olcott 2005:127). Dette er noe som heller 

ikke gikk upåaktet hen i Tasjkent, og som fikk direkte innvirkning på Karimovs tiltak 

for å forsøke å unngå en tilsvarende utvikling i Usbekistan. I en tale til parlamentet rett 

etter omveltningene i Georgia, gjorde Karimov det klart at han holdt et øye med de 

ikke-statlige organisasjonene. Karimov skal også ha henvendt seg til de inviterte 

vestlige ambassadørene som var tilstede, idet han gjorde det klart at han ikke vil 

akseptere organisasjoner som driver aktiviteter i strid med usbekisk lov. Uttalelsene 

antydet Karimovs frykt for initiativ utenfra med sikte på å få til tilsvarende 

omveltninger i Usbekistan. Som tidligere nevnt ble det i løpet av 2003 og 2004 også 
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etablert egne organer med ansvar for overvåkning av lokale organisasjoners samarbeid 

med internasjonale aktører. 

Omveltningene i Georgia og Ukraina var også blant årsakene til at Karimov i januar 

2005 på nytt signaliserte at han vurderte å trekke Usbekistan ut av GUUAM. ”De 

tendenser man nå ser i Ukraina og Georgia , og også i Moldova, får oss til å revurdere 

vår forhold gang på gang”, uttalte Karimov (Kimmage 2005). Uttalelsene viste at 

Karimov i økende grad hadde begivenhetene i Georgia og Ukraina i bakhodet ved 

utformingen av sin politikk. 

At omveltningene ble sett på med frykt, kan ikke uten videre tolkes som styrkede 

motiver for det usbekiske regimet til å bryte menneskerettighetene. Enkelte vil kanskje 

tvert imot hevde at disse hendelsene nettopp fikk andre ledere i regionen til å innse 

risikoen forbundet med det å undertrykke befolkningen, og at dette derfor kan bidra til 

at man vil få se en liberalisering nettopp med sikte på å unngå tilsvarende folkelige 

opprør. Spørsmålet er med andre ord hvilken strategi Karimov har valgt for å unngå 

tilsvarende utviklingstrekk i Usbekistan. 

Et fellestrekk for alle de tre landene hvor disse omveltningene fant sted var at 

opposisjonen hadde et visst rom til å manøvrere, i hvert fall sammenlignet med 

Usbekistan. Karimovs retorikk i kjølvannet av disse hendelsene peker i retning av at 

han har til intensjon å unngå nettopp at et slikt handlingsrom etableres. ”Vi kan ikke ha 

noe av at folket bruker demokrati som unnskyldning for å protestere”, raste Karimov 

etter ”Tulipanrevolusjonen” (Aale 2005). To måneder etter revolusjonen, slo usbekiske 

myndigheter brutalt ned opprøret i Andizjan. Karimov annonserte at hans styrker 

hadde handlet for å gjøre slutt på et opprør av islamske ekstremister, men de flere 

hundretalls ofrene viste seg for det meste å være ubevæpnede sivile, inkludert mange 

barn (ICG 2005:1). Allerede ved valget i 2004 fikk Karimov en indikasjon på at hans 

taktikk i hvert fall på kort sikt hadde lyktes. Valget i desember ble gjennomført i 

stillhet, uten deltagelse fa opposisjonspartier. 

Det ser altså ut til at omveltningene i Georgia, Ukraina og Kirgisistan har styrket 

Karimovs oppfatning av truslene mot sitt eget regime, og at han har valgt å møte 

trusselen ved fortsatt undertrykkelse for å unngå at opposisjonen får det nødvendige 
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spillerom. Strategien er i god tråd med de råd Kirgisistans president Askar Akajev ga 

da han i et intervju ble spurt om hvilket råd han ville gi til andre SUS-ledere som stod 

overfor opprør som truet med å styrte deres regimer. ”Lær av mine feil; bruk makt”, 

var hans svar (Bransten 2005). 

Usbekiske opposisjonsledere så på begivenhetene, særlig i Kirgisistan, med en viss 

optimisme. Nigora Hidoyatova, lederen for partiet ”Frie bønder” var overbevist om at 

dette var starten på slutten for de autoritære regimene i regionen, og at begivenhetene 

ville få enorm betydning også utenfor Kirgisistans grenser (RFE 2005). Hvorvidt 

begivenhetene reelt sett har styrket opposisjonen i Usbekistan er nok mer tvilsomt.  

I tillegg til betydningen internt i Usbekistan i form av å påvirke regimets 

trusseloppfatning og kanskje i tillegg virke som en motiverende kraft for opposisjonen, 

har omveltningene i de tre tidligere sovjetrepublikkene også hatt betydning for 

Russlands relasjoner til de øvrige SUS-land. I en rivalisering med USA som i stadig 

større grad er preget av nullsum-tenkning, og hvor flere og flere stater får innsatt 

regimer som i større grad ønsker et samarbeid med USA, er det rimelig å tro at 

”kampen” om de ”gjenværende” regimene blir ansett som stadig viktigere.  
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Omveltningene i Georgia, Ukraina og Kirgisistan ser ut til å ha økt Karimovs 

bevissthet om potensielle trusler fra den interne opposisjon, og særlig trusselen som 

ligger i opposisjonens samarbeid med internasjonale aktører. Oppfatningen om at USA 

spilte en sentral rolle i begivenhetene i disse tre landene har trolig også hatt betydelig 

innvirkning på valget mellom USA og Russland som en sentral samarbeidspartner, 

samtidig som Russland trolig er villig til å yte mer for å vinne de ”gjenværende” 

regimenes gunst. Usbekistans sårbarhet overfor press fra Vesten blir slik redusert. 

Omveltningene kan også virket som en viss oppmuntring på den interne opposisjon, 

eksempelvis skal dette ha vært inspirasjonen bak det siste koordineringsforsøket blant 

de viktigste partiene. Med en historie med betydelige samarbeidsproblemer og stor 

personlig rivalisering, gjenstår det imidlertid å se hvorvidt begivenhetene har bidratt til 

en reell styrking av den usbekiske opposisjonen. 

 

5.8 Stormaktsrivalisering og USAs interesser i Sentral-Asia 

De transnasjonale menneskerettighetsnettverkenes evne til å overtale vestlige 

statsledere til å øve press på normbrytende regimer vil utvilsomt være bestemt av disse 

statenes øvrige interesser i den normbrytende stat. Som Risse og Sikkink (1999:24) 

påpeker krever en vellykket sosialiseringsprosess også at den normbrytende stat er 

sårbar for slikt press. Dette må utvilsomt romme en avveining av de vestlige statenes 

forhandlingsposisjon overfor det normbrytende regimet. USAs forhandlingsposisjon 

overfor Usbekistan er nært knyttet til rivaliseringen med Russland i regionen, og kan 

vanskelig ses atskilt fra denne.  

Samtidig som Usbekistan har hatt fordel av til tider å være i sentrum for både USAs og 

Russlands oppmerksomhet, har begge stormaktene hatt ulemper knyttet til seg, slik 

dette har blitt oppfattet i Tasjkent. Av bekymring for Russlands potensielle 

”imperialistiske ambisjoner” og USAs bekymringer knyttet til usbekisk 

innenrikspolitikk, har Usbekistan vært nøye med å unngå en for stor avhengighet til 

noen av dem. I stedet har Karimov spilt de to stormaktene opp mot hverandre, og 

skiftet fra den ene siden til den andre som respons på løfter om sikkerhetsassistanse og 

oppfattede trusler mot usbekisk suverenitet (Grodsky 2004:328). 
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At relasjonen mellom de to stormaktene i større grad har blitt preget av null-sum 

tenkning de senere år påvirker USAs forhandlingsposisjon overfor Usbekistan på flere 

måter. For det første utgjør et mål om å demme opp for russisk innflytelse en interesse 

som i hvert fall til en viss grad står i konflikt med det å fremme menneskerettigheter 

og demokratiske reformer. USA har måttet innse at for hardt press i forhold til 

menneskerettigheter vil kunne medføre at Karimov vender seg mot Moskva. For det 

andre vil rivaliseringen redusere Usbekistans sårbarhet, fordi Moskva til enhver tid har 

stått i kulissene som en villig samarbeidspartner. For regimet i Tasjkent reduseres det 

potensielle tapet ved å miste USA som samarbeidspartner, samtidig øker de potensielle 

kostnadene for USA ved å presse på for hardt. 

Rivaliseringen får særlig betydning for menneskerettighetssituasjonen idet Russland i 

liten grad har hatt menneskerettigheter høyt på sin utenrikspolitiske agenda. De 

sentralasiatiske landene og Russland deler en felles irritasjon over å ha blitt 

karakterisert som ”slemme gutter” av USA, og i noe mindre grad Europa.  

Ahmed Rashid (2002:82) hevder at USA som innledningsvis var en sterk kritiker av 

Karimov i det store og det hele har ignorert menneskerettighetsspørsmålet etter 1996, 

blant annet som følge av frykt for økende russisk innflytelse i regionen. Det er nok 

riktig at rivaliseringen mellom Russland og Usbekistan til en viss grad påvirket USAs 

kritikk av Usbekistan, men å hevde at menneskerettighetsspørsmålet totalt kom i 

skyggen etter 1997 vil allikevel være feil.  

Rashid har nok rett i at stormaktsrivaliseringen mellom USA og Russland var en av 

faktorene som bidro til at kritikken mot regimet i Tasjkent avtok i siste halvdel av 

1990-tallet. Samtidig var nok også utviklingen i Afghanistan og Tadsjikistan, og det 

faktum at sikkerhetsaspektet ble stadig mer sentralt i USAs politikk overfor Sentral-

Asia en medvirkende årsak. Karimov spilte bevisst på nettopp dette, og til en viss grad 

ser det også ut til at det internasjonale samfunnet aksepterte Karimovs argumenter om 

at et autoritært regime var nødvendig for å opprettholde stabiliteten i regionen. 

Karimovs begrensede taktiske innrømmelser i 1995 og 1996 kan også ha bidratt til å 

dempe kritikken.  
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Med terrorangrepene 11. september 2001 hevdet enkelte at Russland nærmest ble satt 

fullstendig på sidelinjen i Sentral-Asia, og at rivaliseringen mellom USA og Russland i 

regionen var et avsluttet kapittel hvor USA hadde gått seirende ut. Brian Grodsky 

(2004) peker på dette som en av flere faktorer som bedret USAs forhandlingsposisjon 

betraktelig etter 11. september. At USA nå fremstod som en mer attraktiv 

samarbeidspartner er nok riktig, men samtidig tilsier flere forhold at Russland langt fra 

var skjøvet ut. Russland opprettholdt en aktiv politikk overfor Sentral-Asia, men nå 

mer konsentrert om den økonomiske sektor. Det personlige forholdet mellom Putin og 

Karimov skal angivelig også være svært godt.  

Innledningsvis bidro kampen mot terror og det sikkerhetsmessige samarbeidet mellom 

USA og Usbekistan til å svekke effekten av stormaktsrivaliseringen mellom USA og 

Russland i regionen. Den umiddelbare tanken til Karimov var nok at USA nå ville 

fremstå som en langt mer attraktiv samarbeidspartner, villig til å ofre mer for 

samarbeidet en tidligere, og mer enn Russland noen gang ville kunne tilby. 

Det ble snart klart at sikkerhetssamarbeidet med USA langt fra brakte med seg de 

fordeler Karimov og hans øvrige sentralasiatiske kollegaer hadde forventet. Kampen 

mot terror hadde økt betydningen av Sentral-Asia for Washington, men viljen til å 

engasjere seg i regionen var allikevel begrenset. Olcott (2005a:331) påpeker at mens 

de sistnevnte hadde sett for seg en rask og effektiv oppgradering av sine forsvars- og 

sikkerhetstjenester, så USA kun for seg begrensede reformer, primært lokalt finansiert. 

USAs begrensede engasjement har bidratt til at selv Usbekistan, som har vært svært 

interessert i  å utvikle et strategisk partnerskap med USA, ikke har vært villig til å 

engasjere seg i systematisk økonomiske og politiske reformer for å bli en fullverdig 

partner til USA og dets europeiske partnere (Olcott 2005:174). 

Karimovs strategiske samarbeid med USA var på ingen måte uten frukter. ”Operation 

Enduring Freedom” bidro til en betydelig økning i den økonomiske støtten fra USA, 

men også fra flere andre bidragsytere. Dette har vært positivt for den usbekiske 

økonomien på kort sikt. Samtidig er det to viktige årsaker til at dette har fått liten 

innvirkning på situasjonen til folk flest i det lange løp. Mye av støtte gikk direkte til 

sikkerhetsformål, samtidig som mangelen på reformer fortsatt begrenset utsiktene for 
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støtte fra IMF på sikt. Bush-administrasjonen har imidlertid også drevet 

lobbyvirksomhet for økt støtte til Usbekistan fra Verdensbanken og IMF (Sandström 

2003:69-70). Mens det er feil å hevde at krigen i Afghanistan fullstendig fjernet 

menneskerettigheter fra USAs agenda i regionen, er det heller ikke tvil om at det 

strategiske samarbeidet i hvert fall i en kortere periode bidro til å dempe kritikken.  

Etter som situasjonen i Afghanistan stabiliserte seg, begynte også gevinstene ved 

samarbeidet for Tasjkent å avta. Den økonomiske støtten ble redusert, og et stadig 

økende press fra transnasjonale menneskerettighetsnettverk gjorde at USA igjen ble 

tydeligere i sin kritikk mot Karimov. I juli 2004 annonserte US Department of State at 

Usbekistan ikke hadde oppnådd tilstrekkelig fremgang på menneskerettighetsområdet, 

og USA kuttet derfor bistanden med 18 millioner dollar (HRW 2005). Etter at det ble 

klart for myndighetene i Tasjkent at USA var i ferd med å begrense sitt strategiske 

engasjement med Usbekistan, startet Karimov en offensiv for å forbedre sin relasjon 

med Kina og Russland. USAs begrensede interesser bidro slik til å svekke 

forhandlingsposisjonen overfor Usbekistan 

At USAs innflytelse i Tasjkent klart har hatt sine begrensninger ble tydelig 

demonstrert etter opptøyene i Andizjan i mars 2005. Økt press fra det transnasjonale 

nettverk sammen med det faktum at situasjonen i Afghanistan relativt sett var i ferd 

med å stabilisere seg, gjorde at USA for alvor var innstilt på å vise at tålmodigheten 

med Karimov var over. At alvoret av hendelsen i Andizjan i seg selv spilte en rolle er 

også sannsynlig. USA stilte krav om en uavhengig granskning av episoden, noe 

Karimov nektet. Kort tid senere fulgte krav fra Tasjkent om at USA måtte forlate 

basen i Usbekistan.  

Etter kravet fra Washington om en uavhengig granskning av opptøyene i Andizjan og 

Karimovs påfølgende krav om at amerikanske styrker skulle forlate Khanabad-basen, 

har myndighetene i Tasjkent tatt en merkbar vending mot Moskva og til dels også 

Beijing. Russland har ikke latt denne muligheten gå fra seg, og russiske myndigheter 

har gjentatte ganger fordømt den vestlige kritikken mot usbekiske myndigheters 

håndtering i Andizjan. I november 2005 signerte Putin og Karimov en unik 

allianseavtale. 
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5.9 Trusselen mot regimet, transnasjonale aktører, vestlige statsledere 
og kampen mot terror  

Som tidligere nevnt mobiliserte de transnasjonale menneskerettighetsorganisasjonen 

allerede på midten av 1990-tallet, og klarte allerede da til en viss grad å få 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan opp på den internasjonale agendaen. 

Allikevel var det i all vesentlighet USA som hadde menneskerettigheter på sin 

bilaterale agenda med Usbekistan. Press blant annet fra amerikanske myndigheter 

medførte da også visse taktiske innrømmelser. 

En viktig årsak til Karimovs forsøk på å imøtekomme kritikken var trolig USAs sterke 

forhandlingsposisjon som følge av et sterkt ønske fra usbekiske myndigheter om å 

distansere seg fra Moskva, og heller styrke sitt samarbeid til USA og Vesten. 

Fremmingen av demokratiske og økonomiske reformer hadde på dette tidspunkt også 

en sentral plass på Vestens sentralasiatiske agenda.  

Utover på 1990-tallet kom flere transnasjonale aktører på banen, og Karimovs 

innrømmelser i 1995 og 96 bidro også til bedre arbeidsforhold for disse aktørene i 

Usbekistan. Situasjonen i Tadsjikistan og Afghanistan førte samtidig til et skifte i 

fokus for vestlige aktører, og fremmingen av reformer og menneskerettigheter kom i 

større grad i skyggen av sikkerhetshensyn. Konfliktene økte også Karimovs frykt for 

radikale islamske grupperinger på hjemmebane, noe som medførte at brudd på 

menneskerettigheter trolig stadig ble sett som mer nødvendig for å opprettholde 

stabiliteten. 

Trusselen fra disse grupperingene ble enda tydeligere mot slutten av 1990-tallet, både i 

form av terroraksjoner i Tasjkent i 1999 og IMUs aksjoner i Kirgisistan og Usbekistan 

i 1999 og 2000. På dette tidspunktet begynte også svakhetene i Karimovs økonomiske 

politikk å vise seg, noe som bidro til økt misnøye med regimet. Samtidig var Vestens 

forhandlingsposisjon svakere enn det den hadde vært 5 år tidligere idet Usbekistan og 

Russland igjen var i ferd med å tilnærme seg hverandre. 

Menneskerettighetssituasjonen ble betydelig forverret fra 1999. 

Oppmerksomheten mot Sentral-Asia og Usbekistan toppet seg umiddelbart etter 

terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Medienes og vestlige statslederes 
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oppmerksomhet mot regionen utgjorde isolert sett en unik mulighet for de 

transnasjonale menneskerettighetsaktørene til å også å få oppmerksomhet mot 

menneskerettighetssituasjonen i landet. I de første månedene etter 11. september ble 

imidlertid menneskerettighetsspørsmålet i Sentral-Asia stående i skyggen av 

situasjonen på bakken i Afghanistan.  

At kampen mot terror og samarbeidet som ble innledet med Usbekistan også fikk 

innvirkning på Vestens kritikk mot Karimov synes det å være liten tvil om. At 

menneskerettighetsspørsmålet var helt ute av agendaen er allikevel en overdrivelse.  

Den umiddelbare økningen i den økonomiske støtten til Usbekistan fikk dessuten 

samarbeidet til å se så attraktivt ut, at Karimov faktisk gjorde visse innrømmelser for å 

tilfredsstille vestlige kritikere. Tasjkent ble imidlertid snart klar over Vestens 

begrensede vilje til å engasjere seg i regionen. 

Ettersom situasjonen i Afghanistan stabiliserte seg, kunne de transnasjonale 

menneskerettighetsaktørene fortsatt ”nyte godt” av økt oppmerksomhet mot en region 

som nylig hadde kommet i sentrum på den internasjonale arena. Jo mer situasjonen i  

Afghanistan stabiliserte seg, jo lettere ble det også å fange vestlige statslederes 

oppmerksomhet. En del av truslene Karimov hadde fremmet som forklaring på 

manglende reformer var nå også betydelig svekket. Trusselen fra Taliban og faren for 

spredning av islamsk ekstremisme fra Afghanistan var redusert, situasjonen i 

Tadsjikistan var for lengst stabilisert, og IMU var nærmest eliminert. Samtidig var det 

andre trusler som kom klarere frem enn tidligere. Den økonomiske politikken ble 

stadig mer merkbar for folk flest, noe som i økende grad kom til syne gjennom 

protester fra folk som hadde fått nok. Den viktigste faktoren var nok allikevel 

utviklingen i Georgia, Ukraina og Kirgisistan, som demonstrerte hva som virkelig 

kunne skje dersom opposisjonen fikk spillerom. 

Dette sammen med nye terroraksjoner i 2004 gjorde sitt til at Karimov ikke så andre 

alternativer enn å fortsette med sitt stramme grep. Han valgte derfor å ikke 

imøtekomme kritikken fra Vesten, som nå var i ferd med å ta seg opp. Brudd på 

menneskerettighetene ble nå sett på som så kritisk at Karimov til og med var villig til å 

ofre relasjonen til USA for å fortsette sin politikk. Samtidig må det understrekes at 
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menneskerettighetsspørsmålet alene ikke kan forklare endringen i den utenrikspolitiske 

kursen som fant sted i 2005. Viktig var det nok også at Russland og Kinas økonomi er 

i ferd med å bli styrket og at den økonomiske støtten fra USA var i ferd med å avta. 

Det siste var nok både et resultat av redusert betydning av Usbekistan som en 

strategisk partner, men også en følge av press fra transnasjonale aktører om at USA nå 

skulle sette hardt mot hardt.  

Andizjan ble et vendepunkt i forholdet mellom Usbekistan og Vesten. Hendelsens 

alvorlige karakter, Usbekistans reduserte betydning i kampen mot terror, og et 

voldsomt press fra transnasjonale aktører gjorde at Vesten nå for alvor krevde en 

kursendring. Kravene skulle vise seg å demonstrere USA og Vestens begrensede makt 

overfor Tasjkent, idet Karimov snudde ryggen til og vendte seg mot Moskva og 

Beijing. Dette medførte samtidig at USA og Vesten nå hadde mindre å tape enn 

noensinne, noe som har gjenspeilet seg i et press uten presedens etter Usbekistans 

beslutning om å kaste amerikanske styrker ut av landet.  

 

6.0 Konklusjon 

Formålet med denne oppgaven var å belyse tre ulike spørsmål. Det første gjaldt den 

faktiske menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan de sist ti år. Blant annet som følge 

av internasjonalt press har Karimov og hans regime ved enkelte anledninger uttrykt 

forståelse for behovet for liberalisering, og også iverksatt mindre kosmetiske endringer 

for å bedre sitt internasjonale rykte. De mindre taktiske innrømmelsene på midten av 

1990-tallet og de to første årene etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, 

var imidlertid av svært begrenset karakter og det gir liten mening å snakke om 

vesentlige systemendringer i positiv retning. Både formelle og reelle innrømmelser har 

gjerne blitt fulgt av innstramninger på andre felt, samtidig som innrømmelsene gjerne 

har vist seg å være både kortvarige og lite helhjertede.  

I den grad man kan snakke om vesentlige endringer i Usbekistans 

menneskerettighetssituasjon er det den merkbare forverringen etter terroraksjonene 

mot slutten av århundret. Hendelsene ble fulgt av en markant økning i undertrykkelse 
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mot både religiøs og sekulær opposisjon, og har med unntak av en kortere periode etter 

11. september 2001 vedvart frem til i dag. Etter den tragiske hendelsen i Andizjan i 

mai 2005 ser situasjonen ut til å ha forverret seg ytterligere. 

Oppgavens andre problemstilling gjaldt hvilke faktorer som bidrar til å forklare 

menneskerettighetsutviklingen i Usbekistan i nevnte periode. Situasjonen i 

Tadsjikistan var klart en viktige faktor for det usbekiske regimets stadig mer autoritære 

form mot midten av 1990-tallet. Mens Usbekiske myndigheter på begynnelsen av 

1990-tallet viste en viss reformvilje, bidro flere faktorer både på Usbekistans 

utenrikspolitiske og innenrikspolitiske arena til å styrke regimets trusseloppfatning, og 

brudd på menneskerettigheter ble i økende grad ansett som en nødvendighet for 

regimets overlevelse. Den fortsatt ustabile situasjonen i Tadsjikistan, Talibans 

fremvekst i Afghanistan, fremveksten av radikale islamske grupperinger som Hizb ut-

Tahrir og IMU var alle faktorer som økte den oppfattede trusselen mot regimet. At 

Russland, og til dels også Kina i økende grad ble ansett som akseptable alternative 

samarbeidspartnere, bidro dessuten til å svekke vestlige statslederes 

forhandlingsposisjon overfor Tasjkent.  

Usbekistans dype økonomiske krise, hvor folk flest ser ut til å få det stadig 

vanskeligere på bekostning av en liten, men mektig politisk elite bidro også til økende 

misnøye rettet mot regimet. Manglende muligheter for å få utløp for frustrasjon 

gjennom demokratiske institusjoner har bidratt til en radikalisering av opposisjonen, 

samtidig som organisasjoner som opprinnelig primært var av religiøs karakter har blitt 

politisert. I enkelte regioner har denne voksende misnøyen også gitt seg utslag i økte 

spenninger mellom etniske grupper og mellom regioner internt i landet. Karimovs 

respons på problemene sammen med et byråkrati lite disponert for reformer har brakt 

landet inn i en ond spiral hvor misnøyen og radikaliseringen øker, fulgt av forsøk fra 

regimet på å undertrykke problemene. Omveltningene i andre tidligere 

sovjetrepublikker de senere år økte ytterligere myndighetenes motiver for å holde 

opposisjonen nede 

Det faktum at brudd på menneskerettigheter i Tasjkent har blitt oppfattet som 

avgjørende for regimets overlevelse, har bidratt til at press for en endring i 
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menneskerettighetssituasjonen i liten grad har nådd fram. Til tider kan man også sette 

spørsmålstegn ved oppriktigheten i presset fra Vesten, gitt at begivenheter på den 

internasjonale arena har gjort at de transnasjonale nettverkene i økende grad har måtte 

konkurrere mot andre temaer på disse statsledernes agenda. Vesten har samtidig hatt 

en vanskelig forhandlingsposisjon, gitt Usbekistans mulighet til å spille ”det russiske 

kort” når presset for reformer har blitt for stort.  

Som følge av blant annet utviklingen i Tadsjikistan og Afghanistan samt en generell 

spredning av det som har blitt ansett som fundamentalistiske islamske grupperinger, 

ble også Vestens fokus i forhold til Sentral-Asia i økende grad skjøvet over mot 

sikkerhet. Dette kulminerte med terrorangrepene mot USA 11. september 2001, da 

Sentral-Asia plutselig fikk en svært sentral plass på USAs og Vestens 

sikkerhetspolitiske agenda.  

Oppgavens tredje og siste problemstilling gjaldt nettopp hvilken innvirkning 

terrorangrepene mot USA og den påfølgende kampen mot terror har hatt for 

menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan.  

Som jeg allerede har vært inne på er det mange faktorer som har innvirkning på det 

usbekiske regimets oppfatning av styrke og trussel, og menneskerettighetsutviklingen 

kan vanskelig tilskrives en enkeltfaktor uten dyp innsikt i hva som faktisk gjør at 

regimet i første omgang bryter menneskerettighetene. Å trekke slutninger om kampen 

mot terror og dens innvirkning på menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan ved bare 

å se på USAs kritikk overfor usbekiske myndigheter vil derfor ikke være tilstrekkelig. 

Faktorene jeg her har vært gjennom påvirker regimets styrke og oppfatning av trussel 

samt det endelige handlingsvalg på ulike måter, med ulike styrke og det er vanskelig å 

måle de ulike effektene opp mot hverandre. Regionalismen representerer på den ene 

siden en trussel i form av grupper som ikke føler de blir hørt i den politiske prosess, 

men bidrar samtidig til å svekke etableringen av en bred nasjonal opposisjon. Hva som 

blir summen av disse effektene er imidlertid vanskeligere å fastslå. 

At den vestlige kritikken mot Karimovs undertrykkende regime avtok noe umiddelbart 

etter 11. september 2001 er det bred enighet om. Diskusjonen her viser samtidig at 

også en rekke andre faktorer har bidratt til å øke Karimovs motiver for å bryte 
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menneskerettighetene etter 2001. Det vil derfor være feil å hevde at mangelen på 

liberalisering i Usbekistan utelukkende skyldes kampen mot terror. En stadig mer 

anstrengt økonomi, omveltninger i tidligere sovjetrepublikker, Russlands manglende 

vilje til å sette menneskerettigheter på sin utenrikspolitiske agenda har også klart vært 

av betydning. Samtidig bidro også krigen i Afghanistan og den vestlige 

tilstedeværelsen i regionen også til å forbedre den generelle sikkerhetssituasjonen i 

regionen.  

Mens terrorangrepene og den påfølgende operasjonen i Afghanistan umiddelbart førte 

til av sikkerhetsinteresser i hvert fall innledningsvis overskygget øvrige temaer på 

vestlige statslederes agenda i Sentral-Asia, førte disse begivenhetene også til en 

generell økt oppmerksomhet mot regionen, noe som også bidro til økt press på vestlige 

statsledere fra menneskerettighetsnettverkene. 

Spiralmodellen skisserer en sosialiseringsprosess hvor internasjonale 

menneskerettighetsnormer internaliseres i innenrikspolitisk praksis til stater. Rolf 

Scwarz (2004:203) peker imidlertid på en viktig svakhet ved modellen idet han hevder 

at den på enkelte punkter er for lite spesifikk. Jeg har tidligere vært inne på problemet 

med at Risse og Sikkink ikke spesifiserer sitt sårbarhetsbegrep. Jeg har også vært inne 

på at de heller ikke gjør rede for hva som er et tilstrekkelig mobilisert transnasjonalt 

nettverk. Scwarz peker også på denne svakheten når han hevder at det transnasjonale 

nettverkets styrke primært blir målt etter virkningen det har på den normbrytende 

statens atferd. For å bøte på denne svakheten må andre uavhengige variabler som har 

innvirkning på menneskerettighetssituasjonen også tas i betraktning.  

Gitt denne svakheten, gir Risse og Sikking heller ikke klare svar på når de 

transnasjonale nettverkene, i samarbeid med vestlige statsledere, ikke er i stand til å 

endre den normbrytende statens atferd. Denne oppgaven har forsøkt å peke på noen 

faktorer som kan forklare hvorfor de ikke har lykkes i tilfellet Usbekistan. Dette ble 

gjort ved å tolke sårbarhetsbegrepet bredt ved at det inkluderte både tilstedeværelsen 

av alternative samarbeidspartnere, og hvor viktig menneskerettighetsbrudd ble ansett å 

være for overlevelse av det normbrytende regimet. Regimets oppfatning av egen styrke 

samt dets oppfatning av trusler mot dets overlevelse var her avgjørende. Idet de 
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oppfattede truslene overstiger regimets styrke til å stå imot, vil regimet være villig til å 

handle for enten å redusere truslene eller øke sin egen styrke. I det minste på kort sikt 

vil brudd på menneskerettigheter kunne fremstå som et effektivt alternativ for å oppnå 

nettopp dette. Tilbøyeligheten til å velge nettopp menneskerettighetsbrudd som 

politisk virkemiddel vil også være påvirket av politisk kultur.  

Etter de folkelige opprørene i Georgia, Ukraina og Kirgisistan har det vært mange 

spekulasjoner om hvilket land som står for tur. Den interne opposisjonen i Usbekistan 

ser imidlertid ut til å være langt fra en posisjon hvor de kan utfordre det sittende 

regimet. Dersom Karimov fortsetter å følge Akajevs råd om å slå ned på demokratiske 

bevegelser, kan det fort ta tid før den usbekiske befolkning får sin ”fargerevolusjon”. 

Etterspillet etter opptøyene i Andizjan viser at kritikerne mot USAs og Vestens linje 

muligens har overvurdert Tasjkents ønske om å samarbeide med Vesten. Den klare 

kursendringen i Usbekistans utenrikspolitikk gjør at det i hvert fall er grunn til å stille 

spørsmål om en konfrontasjonslinje ville gitt større resultater på et tidligere tidspunkt. 

Den massive kritikken mot Karimov de seneste månedene ser i hvert fall i liten grad ut 

til å bekymre ham. På det nåværende tidspunkt ser det ut til at de forventede 

kostnadene ved å forbedre menneskerettighetene vurderes som større enn kostnadene 

ved ikke å imøtekomme vestlige kritikere. USAs kutt i den økonomiske støtten, EUs 

delvise suspensjon av sin partnerskaps- og samarbeidsavtale med Usbekistan, 

sveitsiske myndigheters våpenembargo mot Usbekistan, samt en generell skjerping i 

kritikken fra både USA, EU, FN og OSSE ser ikke ut til å ha endret dette. Såfremt 

Vesten ikke er stand til å overtale Russland til å endre sin politikk overfor Tasjkent, er 

det tvilsomt om Vesten i nær framtid vil være i stand til å overtale Karimov til en 

forbedring av menneskerettighetssituasjonen.  
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