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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 
 

On April 20, 2017, the Russian Supreme Court upheld a decision to classify 

the Jehovah’s Witnesses as an extremist organization and to ban all their 

activities in the Russian Federation. As the decision entered into force a 

series of raids against individual Witnesses and congregations followed.  

 

According to Jehovah’s Witnesses, they currently have more than 170 000 

members in the Russian Federation with headquarters in St: Petersburg and 

395 congregations throughout the country. Even before the ban of the 

organization’s individual chapters and members have been targets of law 

enforcement activities. In 2007, the Russian anti-extremist legislation was 

expanded to also include organizations and activity of non-violent nature. 

This in turn triggered local initiatives from the Federal Security Service 

(FSB), and local police forces to start targeting Jehovah’s Witnesses and 

their organizations. Although these crackdowns were not on a systematic 

scale, the situation for the Witnesses became all the more hazardous. 

Generally motivated by ingredients of their faith considered foreign and 

threatening to the Russian way of life such as the refusal to bear arms, 

declining to give or receive blood transfusions, their pronounced opinion 

that their translation of the Bible to be superior and sometimes aggressive 

proselytizing local law enforcement agencies started putting pressure on the 

organization and its members. In 2015 a court in Taganrog, Rostov oblast 

convicted 16 witnesses of extremist activity, handing out hefty fines to 12 

individuals and sentencing 4 to long terms of imprisonment. The fines were 

however immediately waived by the judge and the prison terms converted to 

suspended sentences. 

 

After the initial crackdowns following the Supreme Court decision in 2017 

there have been relatively few reports on individual cases of legal action 

taken against individual Witnesses although such cases have existed. In May 

2018, however, a renewed and coordinated crackdown seems to have been 

initiated. Over a short period 18 search orders have executed against 

property connected to the organization and 17 individuals have been 

arrested. Although it remains to be seen if the pressure is kept up on a 

national level the latest arrests seem to be more coordinated and centralized 

then previous actions. 

 

As to the reason of the pressure put on the organization it fits well with the 

government policy it fits well with the cementation of traditional Russian 

values, which is currently high on the agenda of the Russian government. 

As with the legislation concerning propaganda of non-conventional sexual 

orientation and the legislation concerning foreign agent registration it’s a 

natural step in the government’s strategy to cherish what is considered 

Russian and minimalize so called western influence and decadence in the 

lives of ordinary Russians. 
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2. Inledning 
 

Rysslands högsta domstol förklarade den 20 april 2017 att Jehovas vittnen 

är att betrakta som en extremistisk organisation och förbjöd samtliga av 

samfundets aktiviteter på ryskt territorium.1 Beslutet vann laga kraft den 17 

juni samma år efter att överklagan avslogs.2 I anslutning till högsta 

domstolens beslut rapporterades det från flera håll om att medlemmar i 

samfundet bland annat utsattes för polisräder, extremistanklagelser och 

kränkande särbehandling av allmänheten.3 Rapporteringarna om våld och 

kränkningar riktade mot samfundets medlemmar har sedan dess varit 

avsevärt mer ovanliga. Lifos har i maj 2018 återigen noterat rapportering 

om arresteringar av vittnen på grund av extremistanklagelser.4 

 

Följande rapport syftar till att i korthet beskriva den allmänna situationen för 

Jehovas vittnen i Ryssland samt att redogöra för några av samfundets 

religiösa inslag som inte är förenliga med rysk lagstiftning, förbudets 

innebörd och vad förbudet i praktiken har inneburit för organisationen sedan 

april 2017. 

 

Rapporten bygger uteslutande på skriftligt material och gör inte anspråk på 

att vara uttömmande. I de delar rapporten redovisar Lifos analys av den 

inhämtade informationen framgår det av texten. 

 

3. Jehovas vittnen i Ryssland 
 

3.1. Bakgrund 

 

Enligt Jehovas vittnens egen hemsida finns i dagsläget 171 828 medlemmar 

i Ryssland.5 Jehovas vittnens administrativa centrum ligger i S:t Petersburg 

och är huvudkontor för 395 filialer spridda över landet.6 Enligt samfundets 

hemsida har de varit registrerade som religiös organisation i Ryssland 

(dåvarande Sovjetunionen) sedan 1991 men har haft aktivitet i området 

sedan slutet av 1800-talet och försökt registrera sig som religiös 

organisation redan 1928.7 

                                                 
1 BBC Monitoring, Russia: Jehovah’s Witnesses face raids, arrests on extremist charges, 

2018-05-23, https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dp9lyf [betaltjänst] (Hämtad 2018-05-

24). 
2 SOVA Center for Information and Analysis, Inappropriate Enforcement of Anti-Extremist 

Legislation in Russia in 2017, 2018-04-24, https://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-

analyses/2018/04/d39253/ (Hämtad 2018-05-25). 
3 Se exempelvis: Amnesty International (AI), Russian Federation: Ban on Jehovah’s 

Witnesses is an assault on Freedom of Assembly and Conscience, 2017-05-12, 

http://www.refworld.org/docid/5915e0624.html (Hämtad 2018-05-24). 
4 BBC Monitoring, 2018. 
5 Jehovah’s Witnesses (JW), Russia, [odaterad], https://www.jw.org/en/news/legal/by-

region/russia/ (Hämtad 2018-05-24). 
6 Human Rights Watch (HRW) (A), Russia Bans Jehovah’s Witnesses, 2017-04-20, 

http://www.refworld.org/docid/5908aee44.html (Hämtad 2017-05-24). 
7 JW, [odaterad]. 

https://monitoring.bbc.co.uk/product/c1dp9lyf
https://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2018/04/d39253/
https://www.sova-center.ru/en/misuse/reports-analyses/2018/04/d39253/
http://www.refworld.org/docid/5915e0624.html
https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/
https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/
http://www.refworld.org/docid/5908aee44.html
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Enligt Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) har medlemmar ur 

Jehovas vittnen länge betraktats med misstänksamhet på grund av deras 

inställning till militärtjänst, blodtransfusion och politik i allmänhet. I rysk 

lagstiftning garanteras religionsfriheten formellt sett, i lagstiftningen nämns 

dock bara fyra trosläror som definieras som landets traditionella religioner: 

ortodox kristendom, islam, judendom och buddism. Enligt RFE/RL utsätts 

mindre samfund ofta för diskriminering.8 

 

Jehovas vittnens underorganisationer har sedan många år tillbaka utsatts för 

förbud, och aktiviteter har dragits inför rätta på olika grunder. År 2004 

förbjöd en domstol samtliga av samfundets aktiviteter i Moskva, bland annat 

med motiveringen att samfundets verksamhet bröt mot konstitutionen, 

splittrade familjer och triggade självmord.9 

 

År 2007 utökades den ryska anti-extremismlagstiftningen till att inkludera 

icke våldsamma grupperingar. Därefter har det rapporterats om hur 

lagstiftningen har använts gentemot religiösa minoritetsgrupper, däribland 

Jehovas vittnen.10 Enligt Jehovas vittnens egen hemsida började 

brottsbekämpande myndigheter att missbruka lagstiftningen från och med år 

2009 genom att definiera samfundets och dess medlemmars aktiviteter som 

extremistiska.11 Enligt Forum 18 åtalades vanligen Jehovas vittnen i första 

hand för brott under artikel 282 (uppvigling till religiöst hat) innan förbudet 

av hela organisationen och dess aktiviteter vann laga kraft.12 Enligt Human 

Rights Watch (HRW), som citerar det ryska justitiedepartementet, har lokala 

domstolar sedan 2007 förbjudit minst åtta lokala organisationer och 95 

böcker eller annan litteratur från Jehovas vittnen på grund av extremistiskt 

innehåll.13 I december 2015 dömdes 12 medlemmar av Jehovas vittnen till 

böter och 4 medlemmar till fem års fängelse av en domstol i Taganrog för 

extremistisk verksamhet. I samband med domslutet omvandlade dock 

                                                 
8 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), FSB agents raid Jehovah’s Witnesses 

service in central Russia; Danish man arrested, 2017-05-26, 

http://www.refworld.org/docid/59818da14.html (Hämtad 2017-05-24). 
9 Kanada. Immigration and Refugee Board of Canada, Russia: Impact of Jehovah’s 

Witnesses in Moscow on members elsewhere in the country; consequences of that ban on 

members in Moscow and whether they can be arrested while practicing their faith, 2004-

12-17, http://www.refworld.org/docid/42df61742.html (Hämtad 2018-05-24). 
10 The Independent, Jehovah’s Witnesses targeted by Russia’s anti-extremism laws simply 

for practicing their pacifist faith, say campaigners, 2015-12-01, 

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jehovah-s-witnesses-targeted-under-

russias-anti-extremism-laws-simply-for-practising-their-pacifist-a6756506.html (Hämtad 

2018-05-25); United States Commission on International Religious Freedom, Annual 

Report 2010, maj 2010, s. 274, 

http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/annual%20report%202010.pdf (Hämtad 

2018-05-25). 
11 JW, [odaterad]. 
12 Forum 18 (E), Russia: First prosecution after Jehovah's Witness ban, 2017-08-

25, http://www.refworld.org/docid/59ae97624.html (Hämtad 2018-05-25). 
13 HRW (A), 2017. 

http://www.refworld.org/docid/59818da14.html
http://www.refworld.org/docid/42df61742.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jehovah-s-witnesses-targeted-under-russias-anti-extremism-laws-simply-for-practising-their-pacifist-a6756506.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/jehovah-s-witnesses-targeted-under-russias-anti-extremism-laws-simply-for-practising-their-pacifist-a6756506.html
http://www.uscirf.gov/sites/default/files/resources/annual%20report%202010.pdf
http://www.refworld.org/docid/59ae97624.html
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domaren fängelsestraffen till villkorliga och beslutade att bötesbeloppen inte 

skulle drivas in.14 

 

3.2. Religiösa inslag och rysk lagstiftning 

 
3.2.1. Blodtransfusion 

 

Jehovas vittnen avstår från att ta emot och donera blod. Vid 

justitiedepartementets begäran om att Jehovas vittnen skulle upplösas (april 

2017) användes avståndstagandet från blodtransfusion som ett exempel på 

hur samfundet bröt mot rysk anti-extremismlagstiftning. 

Justitiedepartementet ska vidare ha uppgett att om organisationen förbjuds 

så kan enskilda medlemmar komma att åtalas individuellt för extremism 

genom att avstå från blodtransfusion på grund av att de är Jehovas vittnen.15  

 

Lifos har inte några uppgifter om att personer har åtalats på grund av att de 

har avstått blodtransfusion på religiösa grunder. 

 
3.2.2. Missionering  

 

Att offentliggöra och sprida sin tro är ett viktigt inslag i Jehovas vittnens 

troslära. I juli 2016 skärptes dock den ryska religionslagstiftningen gällande 

missionering. De nya tilläggen innebär bland annat att missionerande 

aktiviteter inte är tillåtna i bostadsutrymmen, byggnader eller mark, som 

tillhör ett annat religiöst samfund utan dess samtycke.16 Tilläggen i 

lagstiftningen innebär även ett förbud mot all missionerande verksamhet av 

tidigare medlemmar i förbjudna extremistiska organisationer.17 Enligt Law 

Library of Congress förbjuder lagen uttryckligen missionerande arbete som 

uppmuntrar till bland annat brott, extremistisk aktivitet, självmord, vägran 

av vård; som förstör familjer, kränker medborgares individuella rättigheter 

och friheter; och som begränsar möjligheter till utbildning eller tvingar 

medlemmar att donera egendom till ett samfund.18 

 

Enligt Forum 18 omöjliggör de nya tilläggen legal missionering för Jehovas 

vittnen eftersom de är ”tidigare medlemmar i en förbjuden extremistisk 

organisation”. Tilläggen innebär även hårdare restriktioner av missionering i 

allmänhet. Forum 18 rapporterar att personer från minst 15 olika samfund 

                                                 
14 JW, Taganrong City Court Convicts 16 of Jehovah`s Witnesses for Religious Activity, 

2015-12-02, https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/religious-extremism-

taganrog-decision/ (Hämtad 2018-05-29). 
15 Newsweek, Russia: Jehovah’s Witnesses Break Law by Refusing Blood Transfusions, 

2017-06-04, http://www.newsweek.com/russia-jehovahs-witnesses-ban-case-580227 

(Hämtad 2018-05-25). 
16 Law Library of Congress, Russia: New Law Regulates Missionary Work, 2016-07-14, 

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-new-law-regulates-missionary-work/ 

(Hämtad 2018-05-25). 
17 Ibid., Forum 18 (D), Russia: One year of “anti-missionary” punishments, 2017-08-08, 

http://www.refworld.org/docid/598ae6104.html (Hämtad 2018-05-25). 
18 Law Library of Congress, 2016. 

https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/religious-extremism-taganrog-decision/
https://www.jw.org/en/news/legal/by-region/russia/religious-extremism-taganrog-decision/
http://www.newsweek.com/russia-jehovahs-witnesses-ban-case-580227
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/russia-new-law-regulates-missionary-work/
http://www.refworld.org/docid/598ae6104.html
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har åtalats för missionering, bland de åtalade tillhör dock en majoritet 

sådana religiösa samfund vars tro erfordrar missionering, exempelvis 

Jehovas vittnen.19 

 
3.2.3. Nya världens bibelöversättning 

 

HRW uppger att i de fall där religiöst skriftligt material från Jehovas vittnen 

har förbjudits har det ofta triggats av påståenden i materialet om att Jehovas 

vittnens tolkning av Bibeln skulle vara överlägsen andra tolkningar och 

religioner. Enligt HRW kan en person som innehar stora mängder förbjudet 

material hållas ansvarig för distribution av extremistiskt material.20 

 

Jehovas vittnens egen bibelöversättning ”Nya världens bibelöversättning” 

förbjöds av en rysk domstol den 17 augusti 2017 då den bedömdes vara 

extremistisk litteratur.21 Även flera av samfundets broschyrer har förbjudits 

då de har bedömts ha extremistiskt innehåll.22 

 
3.2.4. Vapenvägran 

 

Värnplikt inom militären är obligatoriskt under ett års tid för samtliga män 

mellan 18 och 27 år i Ryssland. Alternativ civil tjänstgöring har dock varit 

möjlig för de vars trosuppfattning inte är förenlig med den militära 

tjänstgöringen. Jehovas vittnen har i Ryssland haft möjlighet att åtnjuta 

denna rättighet, men efter förbudet av organisationen i april 2017 har 

enskilda medlemmar nekats civil tjänstgöring. Den 12 maj 2017 vägrades ett 

vittne att göra civil tjänstgöring och skrevs istället in för militärtjänstgöring i 

armén.23 I juli samma år nekades en annan medlem civil tjänstgöring och 

beordrades att arbeta med kärnvapen, enligt Forum 18 är detta fall direkt 

kopplat till högsta domstolens beslut om att förbjuda Jehovas vittnen.24 

Även SOVA Center for Information and Analysis nämner att Jehovas 

vittnen har nekats alternativ tjänstgöring efter förbudet.25 Forum 18 

konstaterar att det i dagsläget är oklart vilka konsekvenserna blir om en 

person åberopar medlemskap i en förbjudet extremistisk organisation som 

grund för att undvika militär värnplikt.26 

 

                                                 
19 Forum 18 (D), 2017. 
20 HRW (A), 2017. 
21 Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Russia Bans Jehovah’s Witnesses’ 

Translation of Bible, 2017-08-18, https://www.rferl.org/a/russia-jehovahs-witnesses-bible-

translation-banned/28684384.html (Hämtad 2018-05-25); SOVA Center for Information 

and Analysis, 2018. 
22 SOVA Center for Information and Analysis, 2018. 
23 Forum 18 (A), Russia: Fines, vandalism follow Jehovah's Witness liquidation, 2017-05-

26, http://www.refworld.org/docid/592be6894.html (Hämtad 2018-05-25). 
24 Forum 18 (B), RUSSIA: Property sell-offs, alternative service denials follow Jehovah's 

Witness ban, 2017-11-19, http://www.refworld.org/docid/5aaa4f394.html (Hämtad 2018-

05-25). 
25 SOVA Center for Information and Analysis, 2018. 
26 Forum 18 (A), 2017. 

https://www.rferl.org/a/russia-jehovahs-witnesses-bible-translation-banned/28684384.html
https://www.rferl.org/a/russia-jehovahs-witnesses-bible-translation-banned/28684384.html
http://www.refworld.org/docid/592be6894.html
http://www.refworld.org/docid/5aaa4f394.html
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4. Förbudet av organisationen 
 

Det ryska justitiedepartementet lämnade den 15 mars 2017 in en 

stämningsansökan mot Jehovas vittnens administrativa center i S:t 

Petersburg, i vilken det yrkades att organisationen skulle upplösas på grund 

av extremistisk verksamhet. Som grund för begäran hänvisade 

justitiedepartementet till en oannonserad inspektion från vilken det bland 

annat framkom att centret hade fortsatt att finansiera filialer som hade 

förbjudits på grund av extremistisk verksamhet samt att centret hade 

importerat extremistklassad litteratur.27 Enligt HRW framhöll 

justitiedepartementet även att Jehovas vittnen hade fortsatt distribuera 

material vilket har klassats som extremistiskt och inte vidtagit några 

åtgärder för att ändra det extremistiska innehållet. Den senare anklagelsen 

förnekade Jehovas vittnen kraftigt enligt HRW.28 

 

Rysslands högsta domstol fastställde att Jehovas vittnens högkvarter och 

lokala filialer skulle avvecklas på grund av extremism, förbjöd all dess 

aktivitet i landet och beslutade att all dess egendom skulle beslagtas.29 

 

HRW, Forum 18 och Amnesty International (AI) lyfter fram att de vittnen 

som fortsätter med aktiviteter såsom bönemöten eller bibelstudier riskerar 

åtal.30 Forum 18 lyfter fram artikel 282.2 ur den ryska brottsbalken som rör 

organisering eller deltagande i förbjudna extremistiska organisationers 

aktiviteter.31 HRW uppger att ett sådant åtal kan leda till straff som sträcker 

sig från 300 0000–600 000 rubel i böter till ett maximalt straff på 10 års 

fängelse.32 Forum 18 uppger att organisering av sådana aktiviteter kan leda 

till fängelsestraff i upp till 10 år eller böter upp till 800 000 rubel, medan 

deltagande i sådana aktiviteter kan leda till fängelsestraff i upp till 6 år eller 

böter upp till 600 000 rubel.33 

 

 

5. Faktiska påföljder efter förbudet 
 

Efter domslutet utsattes samfundet för polisräder och övergrepp från 

allmänheten. En serie tillslag av polis och säkerhetstjänst mot samfundets 

religiösa mötesplatser ägde rum runt om i landet.34 

 

                                                 
27 HRW (A), 2017; AI, 2017; SOVA Center for Information and Analysis, 2018. 
28 HRW (A), 2017. 
29 HRW (A), 2017; Forum 18 (C), Russia: Jehovah’s Witnesses now banned, 2017-07-18, 

http://www.refworld.org/docid/596f0b5f4.html (Hämtad 2018-05-24); Tyskland. Federal 

Office for Migration and Asylum, Information Centre Asylum and Migration Briefing 

Notes (24 April 2017), 2017-04-24, http://www.refworld.org/docid/591d97284.html (2018-

05-24). 
30 HRW (A), 2017; Forum 18 (C), 2017; AI, 2017. 
31 Forum 18 (C), 2017. 
32 HRW (A), 2017. 
33 Forum 18 (C), 2017. 
34 RFE/FL, 2017.  

http://www.refworld.org/docid/596f0b5f4.html
http://www.refworld.org/docid/591d97284.html
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Även AI rapporterade om hur samfundet utsattes för trakasserier från 

allmänheten inom några timmar efter domslutet och veckorna som följde. 

Fastigheter som förknippas med organisationen vandaliserades och enskilda 

familjer fick sina hem och sin egendom förstörd.35 

 

I augusti 2017 öppnades det första brottmålet mot ett Jehovas vittne efter 

förbudet. En kvinna misstänktes för att ha försökt rekrytera personer till en 

extremistisk organisation (Jehovas vittnen) genom att dela ut flygblad.36 

 

Jehovas vittnen har överklagat högsta domstolens beslut till 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter. I ärendet har den ryska staten 

uttryckt att högsta domstolens beslut inte begränsar eller förbjuder den 

individuella utövningen av tron.37 

 

Lifos noterar att det under hösten 2017 och våren 2018 har rapporterats om 

åtal med mera mot Jehovas vittnen, exempelvis fallet Dennis Christensen38, 

men att dessa fall inte har med förbudet av Jehovas vittnen som samfund att 

göra utan gäller aktiviteter som ägde rum innan detta förbud vann laga kraft. 

Det handlar i många fall om fortsatt aktivitet i undergrenar runt om i landet 

som tidigare har förbjudits av domstol på grund av extremistisk aktivitet. 

 

I maj 2018 har det dock återigen rapporterats om statliga åtgärder efter 

förbudet av samfundet som helhet. Den 18 maj häktades en lokal ledare för 

en av Jehovas vittnens undergrenar på grund av misstankar om att ha 

organiserat aktiviteter för en förbjuden extremistisk organisation. Sedan den 

17 maj har polis enligt BBC Monitoring genomfört 18 husrannsakningar 

och häktat 15 personer med kopplingar till Jehovas vittnen runt om i 

landet.39 

 

6. Lifos kommentar 
 

Anledningen till den ryska statsmaktens hållning i förhållande till Jehovas 

vittnen, och i viss utsträckning andra kristna frikyrkor, kan tyckas vara av 

underordnad betydelse i förhållande till den konkreta situation som skapas 

för enskilda medlemmar och samfund. Det är dock av vikt att ha en 

bakgrund till regleringarna för att kunna förstå de förändringar som sker. 

 

Enligt Lifos mening är upplösningen av Jehovas vittnen ett led i en 

cementering av det traditionella ryska samhället och ett avståndstagande 

från västerländska värderingar och företeelser, liksom det omtalade förbudet 

                                                 
35 AI, 2017. 
36 Forum 18 (E), 2017. 
37 Forum 18 (F), RUSSIA: Armed raids, criminal investigations, pre-trial detentions, 2018-

04-23, http://www.refworld.org/docid/5ae854114.html (Hämtad 2018-05-25). 
38 HRW (B), Russia: Jehovah’s Witness Faces 10-Years Sentence, 2018-04-02, 

https://www.hrw.org/news/2018/04/02/russia-jehovahs-witness-faces-10-year-sentence 

(Hämtad 2018-05-25).  
39 BBC Monitoring, 2018. 

http://www.refworld.org/docid/5ae854114.html
https://www.hrw.org/news/2018/04/02/russia-jehovahs-witness-faces-10-year-sentence
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mot spridande av icke-traditionell sexuell propaganda och lagstiftningen 

kring registrering av utlandsfinansierade organisationer. 

En stark politisk aktör som med största sannolikhet har inflytande över och 

är drivande i traditionaliseringen är den rysk-ortodoxa kyrkan. När det gäller 

etablerandet av västerländska frikyrkor kan detta vara särskilt känsligt i en 

tid där den ortodoxa kyrkan försöker flytta fram sin position och stärka sitt 

politiska inflytande. Samtidigt ligger traditionaliseringen i linje med den 

politik som drivs från Kreml. På så vis är det föga förvånande att samfund 

såsom Jehovas vittnen riskerar att klassificeras som extremistiska. 

 

Beslutet från den ryska högsta domstolen innebär att Jehovas vittnen som 

organisation är förbjuden i Ryssland och att samtliga av dess aktiviteter är 

förbjudna på landets territorium. Att delta i aktiviteter som är organiserade 

av en förbjuden extremistisk organisation eller organisera sådana aktiviteter 

kan leda till åtal under artikel 282.2 i den ryska brottsbalken, vilket kan leda 

till fängelsestraff eller böter. Domslutet förbjuder således inte en enskild 

person från att vara ett vittne men hindrar denna från att delta i några 

aktiviteter som kan kopplas till samfundet. Missionering är en central del av 

Jehovas vittnens trosuppfattning. Den ryska statens uttalande om att 

domslutet inte hindrar en enskild person från att vara ett vittne, kan ställas 

mot den rådande lagstiftningen som i kombination med domslutet de facto 

hindrar ett vittne från att utöva denna essentiella del av tron. Även förbudet 

av samfundets egen bibelöversättning (där innehav kan leda till åtal) kan 

ställas mot den ryska statens ståndpunkt i frågan. 
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