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1. Bakgrund
Den 1 april publicerade den ryska dagstidningen Novaja Gazeta en artikel
där det uppgavs att över hundra homosexuella män gripits i den ryska
delrepubliken Tjetjenien och att åtminstone tre av dessa dödats. Gripandena
skall enligt Novaja Gazeta ha skett på flera platser i den nordkaukasiska
delrepubliken och eventuellt varit en reaktion på flera tidigare planerade
pridefestivaler i regionen. Novaja Gazeta skall ha erhållit uppgifterna om de
tjetjenska myndigheternas agerande från källor inom det tjetjenska
inrikesministeriet, delrepublikens presidentadministration, den federala
säkerhetstjänsten FSB, den tjetjenska åklagarmyndigheten samt från lokala
HBTQ-aktivister. Uppgifterna från Novaja Gazeta har fått bred spridning i
internationell media. Från officiellt tjetjenskt håll har uppgifterna förnekats
kategoriskt.
Även om det sedan länge varit väl känt att situationen för sexuella
minoriteter i Tjetjenien varit mycket oroväckande är uppgifterna
uppseendeväckande även för tjetjenska förhållanden. Lifos har bland annat
genom Sveriges ambassad i Moskva försökt att få uppgifterna bekräftade.
Inledningsvis kan konstateras att Novaja Gazeta1 i sig får betraktas som en
trovärdig källa, välrenommerad för sin oberoende och grävande journalistik.
Ambassaden bekräftar vidare att man fått uppgifterna bekräftade av
Moskvabaserade HBTQ-organisationer som dessutom indikerat att
ytterligare individer nu funnits döda.2 Uppgifterna har också bedömts som
trovärdiga av Human Rights Watch3 och Amnesty International.4 HBTQorganisationer i Ryska Federationen arbetar nu enligt ambassaden med att
evakuera HBTQ-personer från Tjetjenien till Moskva. Även renommerade
International Crisis Group har ställt sig bakom behovet av en skyndsam
evakuering.

2. Lifos kommentar
Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att de uppgifter som
ursprungligen publicerades i Novaja Gazeta skulle vara annat än trovärdiga.
Mot bakgrund av uppgifterna finns stark anledning att anta att en ytterligare
försämring av situationen för sexuella minoriteter i delrepubliken Tjetjenien
skett och att agerandet varit systematiskt och haft stöd från lokala
myndigheter. Även om uppgifterna för närvarande är knapphändiga bör de
enligt Lifos bedömning tas på största allvar.
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Landrapport syftar primärt till att utgöra ett underlag till Migrationsverkets rättsliga
styrning. Den kan också ge stöd vid handläggning i migrationsärenden.
Temarapport syftar till att ge landinformation i ett eller flera sammanlänkade teman,
alternativt ett tema som berör flera länder.
Lägesanalys syftar till att ge en kortfattad lägesbild av en situation i ett land, inklusive en
analys kring möjlig utveckling.
Scenarioanalys syftar primärt till att utgöra ett stöd vid prognosarbete, strategiskt
beslutsfattande etc. genom att beskriva ett antal möjliga scenarier samt sannolikheten och
konsekvensen av dessa.
Fråga-Svar är sammanställningar av information som svar på frågor från
Migrationsverkets anställda.
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