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DOKUMENT
Sian O’Hara (tekst og foto), 
Usbekistan og Aserbajdsjan

 I 
Shakhrisabz i Usbekistan sit-
ter en kvinne i lotusstilling i 
det underjordiske gravkamme-
ret og ber. Ikke vendt mot Mek-
ka, men framoverlent mot den 
tomme sarkofagen foran hen-
ne. Solstrålene utenfra fl ombe-
lyser steingulvet mens skygge-
ne fra soldatene utenfor danser 
over kista. De har kommet i ho-

petall fra den afghanske grensa på 
Amir Temurs fødselsdag.

Hun stryker hendene regelmessig 
nedover det lukkede ansiktet og hol-
der dem ut mens hun hengitt mumler 
riter i retning steinkista som ble byg-
get for den tyrkisk-mongolske krigs-
maskinen Amir Timur (1336–1405). 
Mannen som har vist vei ned i det 
mørke gravkammeret, peker usjenert 
på henne og sier med utestemme «Se, 
hun ber!» før han instruerer henne til 
å fl ytte seg for så å utbrodere om na-
sjonalhelten.

Før Sovjets fall ville scenen med 
muslimsk helgentilbedelse vært uten-
kelig i Usbekistan. Men nå er Marx-, 
Lenin- og Stalin-statuene konsekvent 
byttet ut med muslimen Amir Timur i 
hele landet. Usbekere tilhører sunniis-
lam, og sufi smen, såkalt mystisisme, 

står sterkt. Sufi sme munner sjelden i 
ekstremisme, og er tvert imot misbil-
liget av islamister. Likevel er det uttalt 
viktig for usbekere å ikke virke for re-
ligiøse.

Regimet bruker ekstremisme som 
unnskyldning for å slå ned på politiske 
motstandere, og regimets krig mot ter-
ror fører til at islam i seg selv er ugle-
sett. Det er særlig wahabister og sala-
fi ster som får gjennomgå, retningen i 
islam som har fotfeste og utspring i 
Saudi-Arabia; den strengeste tolkin-
gen av sharia og nærmest assosiert 
med islamisme, al-Qa’ida og ideolo-
gisk bakteppe for terrorangrep.

Usbekere forteller at foreldre som 
får fl ere enn tre barn regnes som 
muslimske, og at tvangssterilisering 
av kvinner er utbredt. Menn under 
pensjonsalder som gror skjegg, risi-
kerer å få såkalt wahabist-stempel 
og kan bli arrestert og siktet for isla-
misme. Mange av dem ender opp i 
Jazlyk, en hemmelig, men beryktet 
konsentrasjonsleir bygget for poli-
tiske og religiøse fanger. Ingen veier, 
bare jernbane fører dit.

Usbekistan har offi sielt avskaffet 
dødsstraff, og likevel har mange fan-
ger blitt torturert til døde i politiavhør 
og i fengslene, og i Jazlyk har fl ere 
blitt kokt i hjel under tortur. 

– Burka betyr terrorist
Verken niqab eller burka fi nnes i stør-
stedelen av Usbekistan, og i hovedsta-
den Tasjkent ser man færre hijabbru-
kere i løpet av en dag enn på Frogner i 
Oslo. Sannsynligheten for å støte på 

en kvinnelig representant for Usbe-
kistans russiske eller koreanske mino-
ritet, ramlende rundt på stiletthæler 
og iført bevegelseshemmende mikro-
skjørt, er mye større. En student i Ta-
sjkent som ler høyt når han blir fortalt 
om muslimsk bekledning i Oslo, ut-
trykker gjengs mening i Usbekistan 
slik:

– Niqab, burka og Taliban-turbaner 
er for terrorister. Terrorister er ikke 
usbekiske og kan ikke bo og leve i Us-
bekistan. De er ikke velkomne her og 
har ingen rett til å kalle seg usbekis-
ke.

– Dere har hatt terrorister her også, i 
Ferganadalen?

– Ja, men ikke nå lenger. President 
Karimov ryddet opp for fem år siden, i 
Namangan og Andijan. Han arresterte 
alle islamistene og fi kk dem bort, for-
teller studenten mens han vifter bak-
over med hendene.

Opprydningen han viser til er trolig 
Andijan-massakren: massedrap av fl e-
re hundre sivile. Men Andijan er et 
ikke-tema i Usbekistan, og bare å nev-
ne det eller spørre videre er nok til å 
kvele enhver samtale.

Samtidig er det vanskelig å vite om 
han mener det han sier. I Usbekistan 
er det uniformert politi overalt. Antal-
let ikke-uniformert politi som følger 
med, kan man bare fantasere om, og 
som utlending må man fi nne seg i at 
spionparodier av menn utstyrt med 
solbriller, stresskoffert og silkedress 
fotfølger en i hovedstaden. I motset-
ning til vanlige usbekere er de potte-
sure, uvennlige, tidvis uhøfl ige og 
nærgående. Når det blir for mye klabb 
og babb med langsynte taxisjåfører 
som ikke kan lese kart eller språklige 
fl oker som trekker ut, blander de seg 
til og med inn eller hopper ubedt inn i 
taxien og lekser opp på usbekisk; de 
vet tross alt hvor jeg bor og hvilken 
mat jeg liker etter å ha fulgt meg en 
stund.

Joviale og nysgjerrige usbekere blir 
stille og innadvendte hver gang de 
kommer for nærme. Bare ei 18 år gam-
mel jente som henvender seg for å øve 
på engelsken fordi hun vil dra til ut-
landet og studere, er mindre tilbake-
holden:

– Livet i Usbekistan er veldig van-
skelig. Alt er dyrt, og hvis man ikke 
kjenner de riktige folkene er det ek-
stra vanskelig. Man må få tillatelse av 
myndighetene for å reise ut, også på 
ferie. Bare de heldige kan få studere i 
utlandet. Jeg har aldri vært i utlandet, 
og vet ikke om det går an. Hvis Gud 
vil. Jeg liker familien og vennene 
mine, men det er det eneste som er bra 
her, sier hun.

Skrekkeksemplet Afghanistan
Usbekistan er kåret av Freedom Hou-
se til ett av verdens verste land når det 
gjelder krenkelser av menneskerettig-
heter. De andre verstingene er Burma, 
Ekvatorial Guinea, Eritrea, Libya, 
Nord-Korea, Somalia, Sudan, Turkme-
nistan og Tibet. Til og med Hviteruss-
land og Saudi-Arabia regnes som be-
dre. Usbekistan befi nner seg også i 
nedre halvdel av FNs levekårsindeks 

og på 166. plass av 180 på Transparen-
cy Internationals liste over korrupte 
land. Helsemyndighetene klarer ikke 
å få bukt med «gammeldagse» syk-
dommer som tuberkulose og mange 
pasienter har blitt hiv-smittet på 
grunn av utbredt gjenbruk av kanyler. 
Det usbekiske samfunnet er dessuten 
klanbasert, sammensatt av fl ere etnis-
ke folkegrupper som ruger på konfl ik-
ter og hele nasjonen råtner på roten av 
sovjetruiner. 

At den usbekiske presidenten og 
tidligere lederen av kommunistparti-
et, Islam Karimov, har et horn i siden 
til dedikert religionsutøvelse kommer 
kanskje ikke som en bombe. Med Afg-
hanistan og Taliban som nærmeste 
nabo, Iran like rundt svingen og saudi-
fi nansiert misjonsvirksomhet i Usbe-
kistan, har han god grunn til å ligge 
våken og gruble om nettene. Nasjons-
byggingsprosjektet til Karimov, med 
statuer overalt, aggressiv selvhevdelse 
og forherligelse av alt som er usbe-
kisk, klarer ikke å dempe den ulmen-
de misnøyen over dramatisk velferds-
fall, stigende arbeidsledighet og infl a-
sjon over mange år. Det gjør derimot 
frykt.

Den 28. mai ble Khayrullo Khamid-
ov, en populær radiovert og sports-
kommentator, dømt til seks års fengsel 
for islamisme. Han snakket om folke-
helseproblemer, korrupsjon og hver-
dagsproblemer som de statlige medie-
ne ikke tar opp. Human Rights Watch 
og Reportere uten grenser, blant fl ere 
organisasjoner, rapporterer om at også 
politisk opposisjonel-
le, menneskerettig-
hetsaktivister og regi-
mekritiske journalis-
ter blir urettmessig 

MØTEPLASS: De autoritære regimene i Sentral-Asia rommer ingen ytringsfrihet eller 
offentlig debatt. Moskeene har fått en slik funksjon. 

ISLAM: I noen av verdens mest un-
dertrykkende og autoritære stater 
har krigen mot terror sparket i gang 
de reineste hekseprosesser mot mus-
limer.

FAKTA

Sentral-Asia:
■ Usbekistan og Aserbajdsjan er tidli-
gere sovjetstater i Sentral-Asia. Statene 
forsøker å fjerne seg fra alt som lukter 
av Sovjet og Russland, men er noen av 
verdens mest autoritære og undertryk-
kende regimer.

■ Usbekistan har Sentral-Asias største 
befolkning, på om lag 25 millioner. Aser-
bajdsjan har i overkant at åtte millioner 
innbyggere. 

■ Etniske folkegrupper er usbekere, tad-
sjikere, kasakhere og karalpakere. Alle er 
i hovedsak muslimer.

■ Sentralasiatiske land har i stor grad be-
nyttet seg av den internasjonale krigen 
mot terror til å slå ned intern opposisjon 
ved å beskylde regimekritikere for å være 
islamister/wahabister.

➥
Forts. på side 16

ASIA: Islam har blitt opposisjonens siste    

Jager musl

«Niqab, burka 
og Taliban-tur-
baner er for ter-
rorister»

USBEKISK STUDENT
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NY HELTER: I den tidligere sovjetstaten Usbekistan er alle statuer av Marx, Lenin og Stalin notorisk byttet ut med Amir Timur som del av et aggressivt nasjonsbyggingspro-
sjekt. Her fra nasjonalheltens fødeby, Shakhrisabz, på bursdagens hans når usbekere valfarter til statuene av ham.

    skanse mot regimene i Sentral-Asia.

imene
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stemplet som wahabister 
og dømt til lange feng-
selsstraffer i lukkede 
rettssaker i kafkask stil. 
Presidentens egen nevø, 
Jamshid Karimov, for-

svant i 2006 og sitter angivelig neddo-
pet og innesperret på et mentalsyke-
hus i Samarkand på ubestemt tid; han 
var journalist og hadde publisert kri-
tiske artikler om sin onkel. 

– Usbekistan er absolutt en av de al-
ler mest autoritære statene i det gamle 
sovjetveldet. De har gjennomført fær-
rest reformer, både på det politiske og 
økonomiske planet. Undertrykkelsen 
går ikke så langt som i Nord-Korea, 
som er helt spesiell, men det er en vir-
kelig problematisk stat. De er veldig 
fastlåste, og det er vanskelig å forestil-
le seg at Usbekistan åpnes opp. Tvert 
imot vil det trolig fortsette slik som 
det har gjort, eventuelt vil de nå et kri-
sepunkt, sier Stina Torjesen, senior-
forsker ved Nupi.

Folkeopprør
Hun mener at det er potensial for at et 
folkeopprør dannes, og at Karimov 
griper til krigen mot terror som et in-
strument i undertrykkingen.

– Systemet deres går tilbake til sov-
jettida. Det er fremdeles sovjeteliten 
som sitter på makta, og de har videre-
ført sovjetisk tankegang om hva som 

er makt og stat. De frykter et islamsk 
folkeopprør, spesielt i Fergana-dalen 
lengst øst i landet. Det er nok noe 
sannhet i at det fi nnes muslimske un-
dergrunnsbevegelser, men ikke på det 
nivået usbekiske myndigheter selv 
mener er tilfelle. For regimet hadde 
krigen mot terror et heldig sammen-
fall med deres egen repressive linje. 
Usbekistan brukte sin egen kamp mot 
terror for å knytte bånd mot USA i en 
periode hvor de selv hadde behov for å 
markere sin uavhengighet ovenfor 
russisk dominans i regionen, sier Tor-
jesen.

Hun tror at det usbekiske regimet 
hadde slått ned på politisk opposisjon 
uansett, men at krigen mot terror gjør 

det lettere å forsvare kontrollen.
– Jeg tror ikke man ville hatt noe 

mindre av det uten krigen mot terror, 
men det brukes instrumentelt, slik at 
undertrykkingen blir en del av kam-
pen mot terror. Det blir lettere å rett-
ferdiggjøre det. Journalister, uavhen-
gige politikere og menneskerettig-
hetsforkjempere blir også beskyldt for 
å være radikale islamister, sier hun. 

Det samme har skjedd med Usbe-
kistans ledende opposisjonspolitiker. 
Han fl yktet i sin tid til Norge, og i Us-
bekistan er følgende påstander en 
gjenganger når man sier at man er 
norsk: «Norge huser Usbekistans pre-
sident nummer to, Mohammad Salih, 
han som var president Karimovs mot-
kandidat i valget. Han rømte til utlan-
det etter valget fordi han er wahabist 
og sender nå misjonerende wahabi-ra-
diosendinger inn i Usbekistan. Alle 
vet at han er wahabist, så han overbe-
viser ingen andre enn dem som alle-
rede er wahabier.»

Mohammad Salih er en usbekisk 
poet og forfatter som grunnla Usbe-
kistans ledende opposisjonsparti, Erk, 
som betyr frihetspartiet. I 1991 stilte 
han til valg som Karimovs eneste mot-
kandidat og fi kk, ifølge utenlandske 
observatører, fl ertallet av stemmene. 
Ifølge offi sielle usbekiske tall fi kk han 
derimot bare rundt tolv prosent, og ble 
to år seinere arrestert og siktet for 

landsforræderi. Seinere ble han løslatt 
takket være internasjonalt press, og 
klarte å rømme til Tyrkia og seinere 
Norge hvor han fi kk asyl. Alle hans 
fi re brødre ble arrestert samtidig, men 
to av dem ble satt fri og fl yktet fra Us-
bekistan. De to gjenværende sitter 
fremdeles fengslet i Tasjkent, og beg-
ge to var også innom Jazlyk hvor tor-
tur er en selvfølge.

En av brødrene, Maksud Bekjan, er 
i Norge og møter Klassekampen i 
Oslo.

– Tortur og andre typer utpressinger 
er vanlig prosedyre når man blir arres-
tert i Usbekistan. Da jeg var arrestert, 
ble mine barn tatt av usbekisk politi 
som gissel slik at jeg ikke kunne for-

late landet. Jeg ble holdt i arresten i 
fl ere uker, men fi kk til slutt gå mot at 
jeg signerte en erklæring om at jeg 
ikke kom til å reise fra Usbekistan. 
Jeg fl yktet likevel.

Han ler oppgitt av at broren hans 
regnes for å være wahabist i Usbe-
kistan.

– Mohammad Salih er leder for et 
demokratisk parti, og er kjent som en 
forfatter, poet og politiker som kjem-
per mot ett av de mest grusomme regi-
mene i verden. Han er altfor kjent i 
det internasjonale samfunnet til at 
noen biter på løgnene til det diktato-
riske regimet.

– Karimov-regimet kjenner ingen 
grenser, og svertekampanjer er typisk. 
Likevel kan det være at folk sier til 
deg det regimet nøyaktig vil ha dem 
til å si, og det er vanskelig å vite hva de 
egentlig tenker. Usbekere er redde, 
veldig redde, og de lever i et samfunn 
der alle angir alle for å oppnå egne for-
deler. Men det kan også være at de tror 
på Karimovs svertekampanjer, sier 
Bekjan.

I 1999 smalt bombene i det som 
kunne være terrorangrep i Tasjkent. 
Ingen gruppe tok imidlertid på seg 
skylda, og Mohammad Salih ble dømt 
til femten års fengsel in absentia for 
terroraksjonen. Mannen som vitnet 
mot Mohammed Salih innrømmet sei-
nere på en internasjonal pressekonfe-
ranse at han vitnet mot Salih under 
tortur.

– Disse terrorangrepene ble organi-
sert av de usbekiske hemmelige tje-
nester. Det er ingen wahabister i Usbe-

kistan. Såkalt radikal islam går på 
tvers av usbekisk tenkemåte, men om 
ekstremismen i ferd med å vokse fram 
er det for så vidt en rasjonell reaksjon 
mot et diktatorisk regime som ikke 
innrømmer folket sitt noe frihet og be-
handler dem grusomt.  

Stengning av moskeer
Det er praktisk umulig, og dessuten 
farlig både for ens egen del og for kil-
denes, å etablere kontakt med både 
mistenkte islamister eller personer 
som åpent bekjenner seg til islamis-
me. Det fi nnes ingen oversiktstall 
over hvor mange som sitter i fengselet 
som wahabister. Via kontoret i Lon-
don og leder Taji Mustafa, formidler 
den ytterliggående, ikke-voldelige 

FATTIGE: Usbekistan har opplevd et drastisk fall i velferden siden Sovjetunionen ble oppløst.       
når det gjelder å skaffe føde og husvære.

KORRUPT POLITI: Usbekistan er ett av 
verdens mest korrupte land. Overalt ser 
man politi som stopper vilkårlige biler, 
registrerer hvor sjåføren og passasjerer 
har vært og skal, i tillegg til å ta bestik-
kelser for å la dem gå. Her er en politi-
mann i Tasjkent i aksjon. 

OVERVÅKING: Politiet er allestedsnærværende i Usbekistan, og moskeer er under 
omfattende overvåking og alle aktiviteter blir registrert.

«Tortur og andre typer utpressinger er vanlig p

➦
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«Byens femti katolikker har en ge-
digen katedral, fordi regimet ikke 
er redde for katolikker»

ILQAR IBRAHIMO LU, 
LEDER FOR SENTER FOR FORSVARET AV TROSFRIHET
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muslimske gruppa Hizb-ut-
Tahrir en rapport fra Usbe-
kistan:

– Denne undertrykkende 
lederen [president Karimov, 
journ.anm.], har kommandert 
sine håndlangere til å fengsle 
fl ere medlemmer og forsterke 
straffereaksjonen, samt for-
lenge fengselsdommene til 
minimum ti år eller mer. Ny-
lig ble 18 medlemmer fra Ka-
rasawa fengslet, videre ti per-
soner fra Tasjkent og 15 fra 
nord. Alle ble dømt til 10–13 
års fengsel. Dette kommer i 
tillegg til de mange tusener av 
muslimer som allerede lider i 
fengslene. Tre medlemmer 
avled nylig martyrdøden på 
grunn av tortur: Ghalib Mala-
janoth fra Andijan, Shadman 
fra Nahayat Asaka og Abdul-
raheem fra Karawasa, heter det i utta-
lelsen.

Hizb-ut-Tahrir er forbudt i Usbe-
kistan, og det er også enhver muslim-
sk gruppering som ikke har fått grønt 
lys fra myndighetene. Alle moskeer 
må være statsautoriserte, og de blir 
overvåket, enten skjult eller ved poli-
tiets tilstedeværelse. De som ikke er 
godkjente er stengt eller omgjort til 
museum eller restauranter.

I Aserbajdsjan, som ligger på andre 
siden av Kaspihavet med sine mange 
og heftige europeiske aspirasjoner, 
mest tydeliggjort for vanlige europe-
ere i form av heseblesende innslag i 
Melodi Grand Prix, har det autoritære 

regimet noe av samme hold-
ningen til islam som i Usbe-
kistan.

Misjonsvirksomhet
Arif Yusunov, forsker og leder 
ved Institutt for fred og demo-
krati i Baku, har så vidt tid til 
å snakke; han deltok i demon-
strasjon dagen i forveien og 
hundre studenter ble arres-
tert. Innimellom alle e-post-
oppdateringene om hva som 
skjer med dem, forteller han: 
Det aserbajdsjanske regimet 
er i en pågående tilstram-
ningsprosess. Han kaller det 
en usbekistanifi sering hvor 
både ytrings- og religionsfri-
heten begrenses, og at feno-
menet brer om seg i hele Sen-
tral-Asia og Kaukasus.

– Det foregår en utstrakt 
misjonsvirksomhet i hele området. 
Aserbajdsjan spesielt fordi det ligger 
mellom sunni- og sjiamuslimske om-
råder med Iran i sør, Tyrkia i vest og 
Tsjetsjenia i nord. Vi får aggressive 
misjonærer fra alle retninger, og det 
fyrer oppunder allerede etablerte 
spenninger. Etter Sovjetunionen ble 
oppløst hadde aserbajdsjanere og sen-
tralasiater et håp om at samfunnet 
skulle vestliggjøres og få med demo-
krati på kjøpet. Men det som skjedde 
var at kommunistpartiet bare skiftet 
navn til noe med demokratisk klang. 
Friheten er mindre nå enn den var like 
etter sovjetperioden. Innstramningen 
foregår gradvis og i små og mange 

steg. Nylig foreslo man å avvikle kvin-
nedagen med begrunnelse at det er en 
kristen dag. I stedet skal vi heller feire 
morsdag som blir lagt til 28. april som 
er datoen for Aserbajdsjansk innlem-
melse i Sovjet, sier Yusunov.

Han sier at folk i Sentral-Asia føler 
seg latt i stikken av Vesten.

– Vi sender olje og gass til dere, men 
hvor er resultatet? Mange i Sentral-
Asia reiser til Russland for å jobbe og 
sender penger tilbake til familien. Vi 
forbinder russere med aggressiv mili-
tærmakt og okkupasjon, så vi liker 
ikke dem. Likevel står vi i et avhen-
gighetsforhold til dem fremdeles, og 
vi tror derfor ikke lenger på Vesten. 
En tredje utvei blir da islam som man 
ennå ikke har mista troa på. I 2006, da 
karikaturstriden begynte, brydde ikke 
folk seg om det her i Aserbajdsjan. I 
løpet av de par siste årene har situa-
sjonen helt snudd og også aserbajdsja-
nere føler seg angrepet som muslimer 
på grunn av karikaturene. Det er et 
stemningsskifte som er ganske dras-
tisk, og det har gått fort. Jeg tror myn-
dighetene her undervurderer spreng-
krafta i politisk islam, sier Yusunov.

I Aserbajdsjan blir også moskeer 
stengt på samme grunnlag som i Us-
bekistan, gjerne under dekke av opp-
pussing som aldri tar slutt. Yusunov 
påpeker at moskeen også er den enes-
te faktiske debattarena hvor, i hvert 
fall for menn, man kan møte andre og 
diskutere politikk i land hvor ytrings-
friheten er strupt og mediene er mi-
krofonstativ for makta.

Åpnet kista
Ilqar Ibrahimo lu, leder for Senter for 
forsvaret av trosfrihet og det muslim-
ske svaret på økumenikk, sier at mus-
limer føler seg forfulgt i Aserbajdsjan. 
Han forteller at moské etter moské 
blir stengt uten gode begrunnelser.

– Vi har nå bare fem store moskeer 
for fem millioner folk her i regionen 
rundt hovedstaden. Til sammenlik-
ning har byens femti katolikker en ge-
digen katedral, fordi regimet ikke er 
redde for katolikker. Aserbajdsjan be-
veger seg mer og mer mot et totalitært 
styresett, og på mange måter bakover 
i utvikling. Folk tør ikke lenger å snak-
ke fritt i moskeene, for alt er overvåket 
og mange jobber som agenter for myn-
dighetene. Moskeene har blitt som 
museer, selv om de ikke har blitt om-
gjort i formell forstand. De rommer 
kunst og antikviteter som folk kom-
mer for å se på, men mange tør ikke å 
be der, sier Ibrahimo lu.

– Hvorfor tror du politisk islam lok-
ker ungdom?

– Hele verden går i islamsk retning. 
Folk begynner å forstå at et liv uten is-
lam er tomt, og vil vende tilbake til gud. 
Islam innebærer også opplysning og 
frihet. USA og Europa burde være red-
de for islamsk framvekst og redde for 
en iransk revolusjon, sier brahimo lu 
som mener at Norge, sammen med Tyr-
kia, er foregangsland.

Tilbake i Shakhrisabz, Usbekistan, 
er det mye som tyder på at usbekerne 
nettopp har tatt dette innover seg. Den 
taletrengte og selvutnevnte guiden i 
Shakhrisabz veiver armene dramatisk 
over sarkofagen mens han forteller:

– Kista til Amir Timur ble åpnet for 
første gang i juni i 1941. I vegginskrip-
sjonene ved siden av kista fant man to 
advarsler. Den ene lød «når jeg gjen-
oppstår vil verden skjelve». Den an-
dre: «Den som forstyrrer min grav skal 
bli invadert av en fi ende enda grusom-
mere enn meg selv.» To dager etterpå 
invaderte nazistene Sovjet. I novem-
ber 1942 ble han gravlagt på nytt i 
Samarkand, like før nazistene tapte 
slaget om Stalingrad.

– Hvem vil Amir Timur gå til krig 
mot dersom han gjenoppstår?

– Se her, sier han og peker mot gli-
pen av sollys. Han går opp trappene og 
ut. «Afghanistan», hveser han over-
drevent teatralsk og peker utover i det 
grønne landskapet, sørover.

– Det er Afghanistan på andre siden 
av fjellet. De steiner folk der, sier han, 
som aldri har vært i utlandet, med 
oppsperrede øyne og overleppa krøllet 
oppover i demonstrativ bestyrtelse.

Koking eller steining er kanskje to 
sider av samme sak, men herfra er det 
uansett bare fem timers kjøring på 
hullete sovjetvei til den afghanske 
grensa. Og, hvis man kommer seg for-
bi tjue tusen usbekiske soldater, en ti-
mes videre kjøring til Mazar-e-Sharif 
og Camp Nidaros hvor de norske Isaf-
styrkene er stasjonert.

– Wahabier, islamister, ekstremister, 
Taliban. Skjønner du? De kommer for 
å ødelegge oss og ta fra oss usbekiske 
frihet og demokrati.

Usbekistan sparket ut alle utenland-
ske journalister i 2005, og siden har 
journalister blitt nektet adgang. Som 
journalist, på turistvisum, kan man 
ikke si til noen at man er journalist og 
kilder risikerer liv og helse på å uttale 
seg til journalister. Derfor er alle opp-
lysninger som kan spores tilbake til en-
keltpersoner utelatt eller forandret i 
denne artikkelen.
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         Arbeidsledigheten er høy, infl asjonen likeså og de er stort sett overlatt til å klare seg selv 

TERROR-ERA: Utstilling på Museet for det usbekiske folks historie. Nesten hele tredje 
etasje er satt av til nåværende president Karimov og Krigen mot terror som framstil-
les som en viktig del av usbekisk historie.

– VESTLIG 
SVIK: Arif 
Yusunov. 

– FORFØLGEL-
SE: Ilqar 
Ibrahimog.

prosedyre når man blir arrestert i Usbekistan»
MAKSUD BEKJAN
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