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Fråga-svar
Georgien: Jehovas Vittnen
Fråga
•
•
•
•

Hur ser situationen ut för Jehovas vittnen i Georgien idag?
Hur ser myndigheterna på Jehovas vittnen i praktiken?
Kan Jehovas få skydd av myndigheterna?
Finns det områden/städer i Georgien som är bättre för Jehovas
vittnen att bosätta sig på?

Svar
Enligt Tolerance and Diversity Institute (TDI) är Jehovas Vittnen i Georgien
ett lagligt registrerat samfund sedan 2008. Antalet medlemmar är ca 20 000
och det finns över 75 Rikets Sal i Georgien (TDI, 2014, s. 93).
UN Human Rights Committee skriver i en utvärdering från 2014 att religiös
intolerans förekommer i Georgien, vilket kan manifesteras genom
trakasserier och överfall på personer som tillhör religiösa minoriteter samt
störande av gudstjänster och vandalism. Det gäller framförallt Jehovas
Vittnen och andra icke-traditionella religioner (UN Human Rights
Committee, 2014, s. 7). Enligt Freedom House förekommer det att
medlemmar trakasseras och hotas av polisen och av ortodoxa extremister
(Freedom House, 2015-01-28).
Den georgiska NGO:n Human Rights Centre har intervjuat en georgisk
advokat vid namn Manuchar Tsimintia som representerar Jehovas Vittnen,
som uppger att brott mot Jehovas Vittnen inte undersöks tillräckligt och att
polisen i många fall behandlar vittnen illa. Han säger också att antalet
incidenter ökat nyligen (artikeln är publicerad 2014-12-11). En talesperson
för åklagarämbetet säger i samma artikel att i de flesta fall påbörjas en
undersökning, men att de flesta utredningar antingen läggs ned, drar ut på
tiden eller så finner inte åklagaren bevis på att brott begåtts. En advokat
kopplad till den georgiska MR-organisationen Human Rights Education and
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Monitoring Center (EMC) säger att våldet mot Jehovas Vittnen ökade under
2013-2014, något som uppges bero på en brist på politisk vilja att
genomföra ordentliga undersökningar:
"The state is repressive towards religious minorities. If the crime is
committed by the religious majority groups, government does not
conduct effective investigation into them, does not punish
individuals, the process is prolonged. (Human Rights Centre, 201412-11)

Även TDI noterar en eskalerande trend under de senaste åren (2014):
In 2012-2014, persecution, limitation, and discriminatory treatment
of Muslims and Jehovah’s Witnesses obtained a more systematic
and large-scale format, and became especially problematic. (s. 9)

Enligt uppgifter från samfundet rör det sig om skadegörelse av Rikets salbyggnader, fysisk och verbalt våld, hot, förstörelse av religiöst material samt
överfall. Det har också förekommit att medlemmar av det ortodoxa
prästerskapet deltagit i angrepp mot medlemmar samt att religiösa
gudstjänster avbrutits (TDI, 2014, s. 10-11). Även
människorättsorganisationen Forum 18 noterar att angreppen mot Jehovas
Vittnen ökat sedan 2013 (Forum 18, 2015-11-05). US Department of State
(US DOS) hänvisar i sin årsrapport till uppgifter från TDI och anger att
angreppen mot Jehovas Vittnen fyrfaldigades under 2013, jämfört med
2012. Innan halva 2014 gått hade antalet brott nästan tangerat mängden för
2013 (US DOS, 2015-10-14).
Representanter för olika religiösa minoriteter har enligt US DOS uttryckt att
de betraktas som ett hot mot landets kulturella värderingar och att deras
religiösa aktiviteter därför motverkas. US DOS hänvisar till en rapport av
TDI som påvisar att prästerskapet i den georgiska ortodoxa kyrkan bidrar till
ett fientligt samhällsklimat gentemot religiösa minoriteter (US DOS, 201510-14, s. 1). Aljazeera America beskriver det styrande partiet Georgiska
Drömmen som ortodoxt och nationalistiskt (Aljazeera America, 2015-0705).
BBC skriver i en artikel att den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i de
georgiska skolorna. Enligt en representant från georgiska TDI upplever
framför allt muslimer och Jehovas Vittnen att barnen utsätts för
påtryckningar i skolan. Den georgiska utbildningsministern avfärdar detta
och anser att det handlar om enskilda händelser. BBC:s utsände noterar
dock att ikoner och ortodoxa smyckningar har framträdande platser i de
skolor journalisten besökt (BBC, 2015-05-07).
I en rapport av TDI påpekas att Jehovas Vittnen är den mest marginaliserade
religiösa gruppen och utsätts för diskriminering av både lärare och andra
elever. TDI understryker dock att religiös intolerans även förekommer

gentemot andra, mer traditionella religiösa inriktningar, som katoliker och
muslimer. (TDI, 2014, s. 53)

Incidenter och myndighetsrespons
I november 2015 rapporterade Caucasian Knot att 15 skott avlossades mot
Jehovas Vittnens byggnad i Tbilisi men att ingen kommit till skada.
Händelsen är polisanmäld (Caucasian Knot, 2015-11-25). Enligt Democracy
& Freedom Watch (DFW) påbörjade polisen en utredning först efter
representanter för Jehovas Vittnen anmält händelsen, trots att en polisstation
är belägen bara några hundra meter från byggnaden. Enligt samfundet vet
medlemmarna inte vem eller vad som kan ligga bakom dådet. Byggnaden
har dock utsatts för stenkastning tidigare. Enligt DFW trakasseras Jehovas
Vittnen regelbundet i Georgien och attacker mot andra hus och hot mot
medlemmar har förekommit (DFW, 2015-11-26). Den georgiska offentliga
försvararen fördömer angreppet och lovar på sin hemsida att kontrollera att
händelsen utreds ordentligt (Public Defender of Georgia, 2015-11-26).
En vecka senare besköts samma samlingssal igen, enligt DFW. Även denna
gång var huset tomt vid tillfället och ingen kom till skada (DFW, 2015-1203).
Aljazeera America rapporterar att ett antal tonåringar i maj 2015 förstört en
vagn med material som användes av Jehovas Vittnen för att proselytera i
Tbilisis centrum. Förövarna anhölls och bötfälldes (Aljazeera America,
2015-07-05).
Rapporterade händelser under 2014 inkluderar ett Jehovas Vittne i Kutaisi
som fick sin näsa bruten vid en konfrontation, som enligt vittnen hade
religiösa grunder. Bägge de inblandade männen åtalades för lätt misshandel.
Den skadade mannen dog sedan av akuta andningsbesvär under operation.
Åtalet mot den döde mannen lades då ned och endast den andre inblandade
dömdes för misshandel. US DOS rapporterar också om ett tillfälle i juli
2014 då fem män förstört de böcker tre Jehovas Vittnen använt för att sprida
sitt budskap. Ett Jehovas Vittne ådrog sig lättare skador efter slag. Trots att
händelsen filmats kunde ingen misstänkt identifieras (US DOS, 2015-1014). Enligt DFW leder hot eller attacker mot Jehovas Vittnen sällan till åtal
(DFW 2015-04-27).
En uppmärksammad incident under 2014 inträffade när ortsbor i Terjola i
västra Georgien protesterade mot byggandet av ett bönehus för Jehovas
Vittnen, vilket fick de lokala myndigheterna att avbryta bygget. Hot om våld
och vandalism samt trakasserier av medlemmar förekom, inklusive dödshot
och stenkastning mot boningshus. Polisen gav skriftliga varningar till de
misstänka men påbörjade aldrig någon utredning (Amnesty International,
2015-02-25; Forum 18, 2015-11-05; DFW, 2015-04-27). Forum 18 skriver
att liknande händelser skett i Khashuri och Surami. Forum 18 noterar att
utöver Jehovas Vittnen så har även muslimer, katoliker och protestanter

mötts av problem från lokalbefolkningar och lokalmyndigheter när de
ansökt om byggnadslov för nya böneplatser. Byggnadslov för icke-ortodoxa
böneplatser ges ofta inte, alternativt dras godtyckligt in av lokala
myndigheter. Icke-ortodoxa samfund har också svårigheter att få restitution
för byggnader som konfiskerades under sovjettiden, få ägandebevis över
marken bönehusen står på och samlas för bönestunder (Forum 18, 2015-1105).
Totalt för 2014 rapporterar OSCE ODIHR Hate Crime Reporting
(odaterad):
The Human Rights Education and Monitoring Center reported, via
the Heinrich Böll Foundation (HBF), an attack carried out by a
group against Jehovah's witnesses during a religious service.
Jehovah's Witnesses - Georgia reported: one incident of murder, in
which a man died from his injuries following a physical assault; six
incidents of physical assaults causing serious injury, mostly beatings
or stabbings; 24 incidents of physical assaults, six of which involved
damage to property and two repeated physical assaults against the
same man who was attacked after reporting the first incident to
police. Jehovah's Witnesses also reported three attempted physical
assaults, 12 threats and 16 incidents of damage to property, two
thefts and two robberies.

Myndigheternas inställning och anmälningsfrekvens
Enligt georgiska Jehovas Vittne samfunds advokat Manuchar Tsimintia,
som uttalat sig om händelser 2013, så anmäls de övergrepp som begås till
rätt myndighet. Enligt honom undviker dock polisen att använda sig av
brottsbalkens 155:e (olaglig störning av religiös rit) och 156:e (religiös
förföljelse) artikel, utan grundar utredningar på andra artiklar utan religiös
koppling. Enligt inrikesministeriet kvalificerades inga av de aktuella brotten
som religiös diskriminering. De undersökningar som lades ned gjordes så på
grund av bristande bevis. Jehovas Vittnen har utan framgång överklagat.
(TDI, 2014, s. 11-13).
I US DOS årsrapport står att Toleranscentret vid myndigheten för offentliga
försvarare under 2014 tog emot 65 klagomål om att medlemmar av Jehovas
Vittnen fått sina rättigheter kränkta på olika vis. Riksåklagaren inledde 11
brottsundersökningar kring incidenter som rörde religiös intolerans mot
Jehovas Vittnen, samt fyra fall där religiösa riter störts och två fall av
misshandel. Tre personer dömdes, varav en till 2 års husarrest. Även fall av
skadegörelse undersöks av åklagarämbetet (US DOS, 2015-10-14, s. 5-6).
Säkra områden?
TDI har publicerat en lista över var i landet olika övergrepp mot Jehovas
Vittnen skett under 2013. Tyvärr finns ännu ingen nyare lista. TDI (2014):

The Christian Organization of Jehovah’s Witness reported about 20
instances of physical violence in 2013 (Tbilisi (7), Lanchkhuti (3),
Vani, Gardabani, Zestaponi, Abasha, Tsalka, Kaspi, Batumi,
Martvili, Senaki, Rustavi). There were 22 reported instances of
verbal violence that same year (Tbilisi (6), Lanchkhuti (4), Senaki
(2), Vani, Gardabani, Zestaponi, Lagodekhi, Abasha, Kaspi, Batumi,
Martvili, Tskaltubo, Rustavi).
Kingdom Halls have been attacked 16 times (Rustavi (4),
Tbilisi (3), Vani (2), Borjomi, Tskaltubo, Dusheti, Lagodekhi,
Batumi, Zugdidi, Kutaisi). According to the data provided by the
religious organization, of the 46 reported instances of offences in
2013, 14 occurred in Tbilisi. Outside of Tbilisi, Lanchkhuti has a
particularly large number of legal violations, with 6 reported
instances in the past year. (s. 10-11)
/---/
Christian Organization of Jehovah’s Witnesses has been unable to
build a Kingdom Hall in either Surami, Khashuri or Dedoplistskaro.
(s. 39)
/---/
It should be emphasized that after the suspension of construction [in
Terjola], the harassment, religious prosecution and threats increased
towards Jehovah’s Witnesses. (s. 43)
/---/
Jehovah’s Witnesses have been particularly targeted by the
Orthodox clergy. In 2013, 46 offenses were committed against
Jehovah’s Witnesses and the Orthodox clergy participated in
3 of them (Tbilisi, Kaspi, Tskaltubo). (s. 84)

Enligt US DOS har vissa församlingar en god arbetsrelation till de lokala
myndigheterna och kan där verka relativt ostört. Det specificeras dock inte
var i landet detta är. I Sydossetien är enligt US DOS Jehovas Vittnen inte
officiellt erkända och håller därför religiösa bönestunder privat. De styrande
i området rapporteras trakassera medlemmarna ibland (US DOS, 2015-1014, s. 10). I Abchazien är samfundet enligt Freedom House förbjudet sedan
1995 men verksamheten fortsätter ändå öppet. På senare tid har lokala
myndigheter dock ökat trycket på kyrkan (Freedom House, 2015-04-28).

Denna sammanställning av information/länkar är baserad på informationssökningar gjorda
under en begränsad tid. Den är sammanställd utifrån noggrant utvalda och allmänt tillgängliga
informationskällor. Alla använda källor refereras. All information som presenteras, med
undantag av obestridda/uppenbara fakta, har dubbelkontrollerats om inget annat anges.
Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte tillmätas exklusivt
bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende.
Informationen i sammanställningen återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets
officiella ståndpunkt i en viss fråga och det finns ingen avsikt att genom sammanställningen
göra politiska ställningstaganden.
Refererade dokument bör läsas i sitt sammanhang.
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