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Om rapporten  
 

Syftet med rapporten är att ge en analys över situationen i landet.  

Rapporten är i första hand ett stöd till Migrationsverkets strategiska och operativa 

ledning. Refererade källor är färre och författaren utgör en källa i sig. För fördjupad 

information vid handläggning av migrationsärenden hänvisas till den landinformation 

som Lifos producerar i enlighet med EU:s allmänna riktlinjer för framtagande av 

landinformation (2008).  

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. Bakgrund 
I april 2017 uppmärksammade den ryska dagstidningen Novaja Gazeta att 

myndigheterna i den ryska delrepubliken Tjetjenien under våren 2017 

godtyckligt gripit över ett hundra män på grund av misstankar om att de var 

homosexuella1, att många av de gripna utsatts för tortyr och att åtminstone 

tre personer dödats. Uppgifterna har sedan bekräftats av ett flertal trovärdiga 

källor. I december 2018 presenterade en av OSSE särskilt tillsatt rapportör, 

Wolfgang Benedek, en särskild utredning som dels bekräftade de tjetjenska 

myndigheternas agerande, dels konstaterade att federala ryska myndigheter 

inte effektivt utrett händelserna och att ingen enskild individ ställts till 

ansvar för delaktighet i övergreppen.2 

 

Med stöd av framförallt det ryska civilsamhället evakuerades ett stort antal 

personer från Tjetjenien till Moskva under 2017 varav en majoritet 

sedermera lämnat Ryska Federationen för att söka skydd utomlands.      

 

Händelserna under våren 2017 uppmärksammades ursprungligen av Lifos 

den 5 april 2017 i en lägesanalys. 

 

2. Ny våg av repression  
Sedan slutet av december 2018 förefaller en ny våg av repression riktad mot 

hbtq-personer ha skett. Det är viktigt att betona att varken nu aktuella eller 

2017 års händelser är väsensskilda från den allmänna situation som råder för 

hbtq-personer i Tjetjenien. Tidigare och nu pågående kampanj bör snarare 

ses som en intensifiering av repressionen. Sammanfattningsvis rapporteras 

bland annat följande.3 En kraftig ökning av gripanden av hbtq-personer har 

skett sedan slutet av december 2018. Bland de gripna finns både män och 

kvinnor. Uppgifter talar om att cirka 40 personer hittills har gripits och att 

dessa har förts till ett inofficiellt häkte i Argun, Tjetjenien. Enligt uppgifter 

från flera håll har två frihetsberövade personer dött till följd av tortyr. Det 

finns dock även en källa som gör gällande att betydligt fler har dödats. 

                                                 
1 Att vara homosexuell är inte brottsligt i Ryska Federationen och formella, uppdiktade 

brottsmisstankar riktades enbart mot ett fåtal individer.  
2 OSCE, 2018-12-21, OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on 

alleged Human Rights Violations and Impunity in the Chechen 

Republic of the Russian Federation, https://www.osce.org/odihr/407402?download=true. 
3 Det följande bygger i huvudsak på följande källor: Novaya Gazeta, 2019-01-11, «Новой газете» 

стало известно о новых преследованиях геев в Чечне, 

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/11/148260-

chechnya?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular; Meduza, 2019-01-11, 

New wave of persecution against LGBTQ people reported in Chechnya, 

https://meduza.io/en/news/2019/01/11/new-wave-of-persecution-against-lgbtq-people-reported-in-

chechnya; Meduza, 2019-01-14, New details emerge about what one source calls an anti-LGBTQ 

‘genocide’ LGBTQ community reports dozens imprisoned and up to 20 killed in Chechnya within past 

month, https://meduza.io/en/feature/2019/01/14/new-details-emerge-about-what-one-source-calls-an-

anti-lgbtq-genocide; Radio Free Europe/Radio Liberty, 2019-01-14, Reports Of New Antigay Purge 

In Chechnya Prompt Renewed Calls For Moscow's Accountability, https://www.rferl.org/a/reports-of-

new-antigay-purge-in-chechnya-prompt-renewed-calls-for-moscow-s-accountability/29709139.html; 

Amnesty International, 2019-01-14, Russia: Chechen authorities resume homophobic crackdown, 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/chechnya-crackdown-renewed/; Кавказский узел, 

2019-01-14, Российская ЛГБТ-сеть сообщила о новой волне задержаний и убийств геев в 

Чечне, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330285/. 

https://www.osce.org/odihr/407402?download=true
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/11/148260-chechnya?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/01/11/148260-chechnya?utm_source=novaya&utm_medium=fb&utm_campaign=regular
https://meduza.io/en/news/2019/01/11/new-wave-of-persecution-against-lgbtq-people-reported-in-chechnya
https://meduza.io/en/news/2019/01/11/new-wave-of-persecution-against-lgbtq-people-reported-in-chechnya
https://meduza.io/en/feature/2019/01/14/new-details-emerge-about-what-one-source-calls-an-anti-lgbtq-genocide
https://meduza.io/en/feature/2019/01/14/new-details-emerge-about-what-one-source-calls-an-anti-lgbtq-genocide
https://www.rferl.org/a/reports-of-new-antigay-purge-in-chechnya-prompt-renewed-calls-for-moscow-s-accountability/29709139.html
https://www.rferl.org/a/reports-of-new-antigay-purge-in-chechnya-prompt-renewed-calls-for-moscow-s-accountability/29709139.html
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/chechnya-crackdown-renewed/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330285/
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Uppgifter pekar mot att denna våg av gripanden inleddes då en person som 

administrerade en hbtq-grupp på VKontakte greps i december. Här kan 

noteras att den implicita innebörden av denna uppgift är att tjetjenska 

myndigheter därefter har genomfört gripanden i denna persons nätverk och 

att detta är ett bekant modus operandi hos tjetjensk polis.  

 

3. Lifos kommentar 
Lifos bedömer att de källor som har rapporterat om den senaste vågen av 

repression i huvudsak är trovärdiga. Repressionsvågen 2017 kunde bekräftas 

av en mängd oberoende källor och finns ingen anledning att ifrågasätta de 

uppgifter som nu presenterats. Lifos konstaterar dock att det inte förefaller 

handla om en förändring av tjetjenska myndigheters syn på och agerande 

mot hbtq-personer utan snarare en opportunistisk manifestation av redan 

rådande tjetjensk policy och förhållningssätt gentemot sexuella minoriteter 

och transpersoner. 
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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. 
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