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Om rapporten  
 

Denna rapport är skriven i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008). Den är en opartisk presentation av tillförlitlig och relevant 

landinformation avsedd för handläggning av migrationsärenden.  

Rapporten bygger på noggrant utvalda informationskällor. Alla källor refereras med 

undantag för beskrivning av allmänna förhållanden eller där Lifos expert är en källa, 

vilket i så fall anges. För att få en så fullständig bild som möjligt bör rapporten inte 

användas exklusivt som underlag i samband med avgörandet av ett enskilt ärende utan 

tillsammans med andra källor. 

Informationen i rapporten återspeglar inte Migrationsverkets officiella ståndpunkt i en 

viss fråga och Lifos har ingen avsikt att genom rapporten göra politiska eller rättsliga 

ställningstaganden.  
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1. English summary 
The 6th of February 2018 the Kyrgyz Ministry of Interior officially declared   

twenty illegal organizations defined as terrorist or extremist organizations. 

This report lists these organizations and gives a brief analysis of the 

consequences of belonging to such an organization. 

 

The official declaration of the illegal organizations has not entailed any 

legal changes, as they have been illegal for several years. It could however 

be seen as a warning from the Kyrgyz state to sympathizers and potential 

activists. In addition, some changes to the criminal code are expected at the 

end of 2018. This will lead to a more flexible scale of penalties for extremist 

activity in contrast to the current legislation, which provides for a minimum 

penalty of three years imprisonment. Thus, it is possible that in the future a 

lower level of activity will be enough for the state to initiate criminal 

procedures against more passive members and sympathizers.  

 

2. Inledning och avgränsningar 
Den 6 februari 2018 deklarerade chefsteologen vid Kirgizistans 

inrikesministerium formellt de organisationer som definieras som terrorist- 

eller extremistorganisationer.1 Denna rapport är avgränsad till att återge 

dessa organisationer och i korthet förklara konsekvenserna av en persons 

tillhörighet till någon av grupperingarna. 

 

3. Organisationer förbjudna på grund av klassning 
som terroristorganisationer eller extremistiska 
organisationer 

1. Östra Turkestans frihetsorganisation (East Turkestan Liberation 

Movement), förbjuden sedan 2003 

 

2. Turkestans islamiska parti (East Turkestan Islamic Movement), förbjuden 

sedan 2003 

 

3. Uzbekistans islamiska rörelse (Islamic Movement of Uzbekistan), 

förbjuden sedan 2003 

 

4. Al-Qaeda, förbjuden sedan 2006 

 

5. Talibanrörelsen, förbjuden sedan 2006 

 

6. Kongra-Gel (PKK), förbjuden sedan 2008 

 

7. Islamic Jihad Union (The Islamic Jihad Group), förbjuden sedan 2008 

 

8. Jaysh al-Mahdi, förbjuden sedan 2012 

                                                 
1 Akipress News Agency, 2018-02-07, översatt artikel hämtad från BBC Monitoring 

[betaltjänst], https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dostkw (Hämtad 2018-02-24). 

https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dostkw
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9. Jund al-Khilafah, förbjuden sedan 2012 

 

10. Jamaat Ansarullah, förbjuden sedan 2012 

 

11. Takfir wal-Hijra, förbjuden sedan 2012 

 

12. Islamiska Staten/Daesh, förbjuden sedan 2015 

 

13. Jabhat al-Nusra, förbjuden sedan 2015 

 

14. Katibat al Imam as Bukhari/Imam Bukharibrigaden, förbjuden sedan 

2015 

 

15. Jannat Oshiqlari (Lovers of Paradise), förbjuden sedan 2015 

 

16. Jama´t al-Tawhid wal-Jihad, förbjuden sedan 2016 

 

17. Hizb ut-Tahrir al Islami, förbjuden sedan 2003 

 

18. Akromiya, förbjuden sedan 2014 

 

19. Moonkyrkan (The Unification Church), förbjuden sedan 2012 

 

20. Propagandamaterial och propagandaaktivitet relaterat till Said 

Buryatsky, förbjudet sedan 2014 

 

4. Konsekvenser av medlemskap 
Lifos har konsulterat Azizbek Ashurov, ordförande för en prominent 

människorättsorganisation baserad i Osj.2 Enligt Ashurov har 

offentliggörandet av listan i sig ingen betydelse för situationen för 

medlemmar i grupperna. Grupperna har förbjudits genom ett antal 

domstolsbeslut och offentliggörandet av ”listan” är snarast att se som en 

markering från kirgiziska myndigheter. Offentliggörandet innebär inte 

någon ytterligare kriminalisering eller utökning av myndigheternas 

möjligheter att använda tvångsmedel mot medlemmar i denna sorts 

organisationer. 3 

 

Enligt nuvarande strafflagstiftning bestraffas organiserad verksamhet som 

på grund av sin extremistiska natur förbjudits av domstol med fängelse i 

mellan tre till fem år samt förbud att inneha vissa specificerade ämbeten. 

Denna lagstiftning upphör dock att gälla den sista december 2018 och 

ersätts då med en ny artikel (artikel 314) i den kirgiziska strafflagen. Enligt 

den nya lagstiftningen kommer deltagande i en förbjuden organisations 

                                                 
2 Lifos uppmanar läsaren att beakta att redogörelsen för rättsläget endast bygger på 

Ashurovs uppgifter. 
3 Azizbek Ashurov, ordförande för Ferghana Valley Lawyers without borders, e-post 2018-

02-18. 
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aktiviteter kunna bestraffas enligt en mer flexibel straffskala där även böter 

och kortare fängelsestraff ingår.4 

 

Rättspraxis innebär dock att enbart passivt medlemskap i förbjudna grupper 

inte bestraffas utan det krävs aktivt deltagande i organisationens aktiviteter 

(exempelvis spridande eller innehav av propagandamaterial) för att 

straffrättsligt ansvar ska kunna utkrävas av myndigheterna. Passivt 

medlemskap eller uttryck för sympatier kan dock leda till att en individ sätts 

under bevakning.5 

 

5. Lifos kommentar 
Som redan konstaterats ovan förändrar inte det formella offentliggörandet 

av listan någonting i juridisk bemärkelse. Den kommande ändringen i den 

kirgiziska strafflagstiftningen öppnar dock sannolikt upp för myndigheterna 

att bestraffa ett bredare spektrum av sympatisörer till förbjudna 

organisationer genom att den öppnar upp för en mer flexibel straffmätning 

där den nuvarande lagstiftningen endast stipulerar relativt långa 

fängelsestraff. Således är det inte orimligt att tänka sig att det framöver 

kommer att krävas en lägre grad av aktivitet för att lagföring kan komma att 

aktualiseras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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Källförteckning 

 

Elektroniska källor 

Akipress News Agency, 2018-02-07, översatt artikel hämtad från BBC 

Monitoring [betaltjänst], https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dostkw 

(Hämtad 2018-02-24). 

 

Muntliga källor 

Azizbek Ashurov, ordförande för Ferghana Valley Lawyers without 

borders, e-post 2018-02-18. 

 

 

https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dostkw


 

 

Om Lifos 
Lifos är ett center för landinformation och omvärldsanalys. Vi samlar in, 

analyserar och upprätthåller expertkunskap om länder och regioner från vilka 

människor söker sig till Sverige. 

Lifos mission: Lifos är ett expertorgan, vilket agerar opartiskt och proaktivt för att 

bidra till rättssäkra och effektiva migrationsprocesser genom tillförlitlig, relevant 

och lättillgänglig landinformation och omvärldsanalys. 

Migrationsverket • 601 70 Norrköping 

gb-lifos@migrationsverket.se 

http://lifos.migrationsverket.se • www.migrationsverket.se 

Lifos publikationer 
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. 

    
 

 


