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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate how different observers and reporters in the 

international debate form different opinions concerning current events in the Russian 

Republic of Chechnya in Caucasus and to try to illuminate what different consequences these 

different mediaconstructions might have for our public and political understanding of the 

situation, and the consequences these views might ultimately have for the population within 

the territory.  

The method used in the paper is discourse analysis and the material analyzed consists on the 

one hand of the article “Kadyrov´s Chechnya – Template, Test or Trouble for Russia´s 

Regional Policy?” which was publicized in 2011 by the Senior Lecturer in Russian Studies 

and Peace Studies at the University of Bradford John Russell, and on the other of one of the 

reports concerning Chechnya that was publicized in 2011 by the non-government organization 

(NGO) Human Rights Watch (HRW), named “You Dress According to Their Rules – 

Enforcement of an Islamic Dress Code for Women in Chechnya.”  
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1 Inledning 

I den ryska delrepubliken Tjetjenien som med sina 15000 km² och 1,23 miljoner invånare 

både till ytan och till invånarantal är ungefär lika stort som det svenska landskapet Skåne 

utspelade det sig på 1990- och 2000-talet två blodiga krig efter försök att bryta sig loss från 

Ryssland. På senare år har det rapporterats om utbredda brott mot de mänskliga rättigheterna 

såsom kidnappningar, tortyr och mord av civila och motståndare till den regionala regimen 

under president Ramzan Kadyrov, av journalister och representanter från 

människorättsorganisationer som Human Rights Watch, Amnesty International och Memorial. 

  

1.1 Frågeställning och syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att försöka få svar på frågan huruvida olika opinionsbildare menar att 

Tjetjeniens överhuvud Ramzan Kadyrov bör betraktas som en förbrytare mot de mänskliga 

rättigheterna vars regim är illegitim eller om han bör betraktas som en oumbärlig stabilisator 

för regionen som krävs för en fortsatt progression för de mänskliga rättigheterna i det norra 

kaukasusområdet. 

 

1.2 Avgränsningar 

 

Jag har avgränsat mig så tillvida att jag inte har trängt nämnvärt djupare in på religionens och 

kulturens betydelse för problematiken och återuppbyggnadsprocessen i området som 

behandlats i uppsatsen. 
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1.3 Metod och teori  
 

Jag kommer i min uppsats först att ge en empirisk historie- och läges-rapport i syfte att ge en 

så sammanfattande bild som möjligt av hur situationen har kommit att se ut som den gör i 

Tjetjenien idag. 

 

 Sedan kommer jag att med hjälp av diskursanalys att analysera och jämföra två i mitt tycke 

signifikanta publikationer från 2011 varav den första representerar forskarsamhällets teori om 

huruvida Ramzan Kadyrov är nödvändig för nationell och internationell stabilitet och den 

andra representerar  civilsamhällets teori om huruvida Ramzan Kadyrov är ledare för en 

kriminell förtryckarregim för att därmed kunna identifiera den rådande diskursen och 

åskådliggöra hur förutsättningarna för en fortsatt Tjetjensk regim under Ramzan Kadyrov ser 

ut.   

 

Jag kommer i mina analyser att använda mig av det enkla men överskådliga 

diskursanalysverktyg som innebär att innehållet i texterna bryts ner och kategoriseras med 

hjälp av begreppen problem, orsaker till problem och lösningar som föreslås av författarna 

Göran Bergström och Kristina Boréus i sin bok om diskursanalys ”Textens mening och makt”  

och sedan kommer jag att jämföra resultaten med varandra för att på så sätt försöka urskilja 

och åskådliggöra hur den rådande diskursen ser ut, har skapats, och vilka aspekter den främst 

tar hänsyn till.1 

 

1.4 Material 

Det empiriska materialet utgörs främst av Sanningen – inget annat som är en samling av 

artiklar publicerade av Anna Politkovskaja, av reportageboken Ängeln i Groznyj av Åsne 

Seierstad, av Chechnya – From Past to Future som är en samling forskningsartiklar redigerad 

av Richard Sakwa, av The Chechen Wars av Matthew Evangelista och av Chechnya – 

Russia´s ’War on Terror’ av John Russell.   

 

                                                
1 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 427. 



  

 

 

6 

Teori- och metod-materialet utgörs av Textens mening och makt av Göran Bergström och 

Kristina Boréus och av Diskursanalys – som teori och metod av Marianne Winther Jorgensen 

och Louise Phillips.  

 

De båda publikationerna “Kadyrov´s Chechnya – Template, Test or Trouble for Russia´s 

Regional Policy?” av John Russell, och HRW-rapporten “You Dress According to Their 

Rules – Enforcement of an Islamic Dress Code for Women in Chechnya.” som har valts ut för 

diskursanalysen valdes ut då de båda utgavs så sent som 2011 och ansågs efter läsning av ett 

stort antal publikationer å vardera sidan vara bäst representativa för respektive teori inom den 

rådande diskursen om huruvida vi anser Ramzan Kadyrov vara det bästa alternativet att leda 

den ryska delrepubliken Tjetjenien eller inte (forskarsamhällets respektive civil society). 
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2 Bakgrund 

2.1 Från Rysslands erövring till Sovjets fall. 

 

Området som idag utgör Tjetjenien har i en eller annan form tillhört Ryssland sedan 1785 då 

ryska trupper under tsarinnan Katarina II (Katarina den stora (1729 – 1796) i stridigheter med 

de turkiska och persiska rikena började skaffa sig kontroll i de kaukasiska bergen.  Allt sedan 

dess har det pågått stridigheter mellan det ryska styret och motståndsgrupper som fram till 

1921 främst var religiösa till sin natur, men 1859 annekterades Tjetjenien och 

grannrepubliken Ingusjien av det ryska riket och de utgjorde tillsammans under Sovjettiden 

den autonoma republiken Tjetjenien-Ingusjien.2 

 

Under andra världskriget deporterades närmare en halv miljon personer från Tjetjenien-

Ingusjien (varav närmare 400000 från Tjetjenien) av Josef Stalin (1878 – 1953) till det som 

idag utgör Kazakstan för att leva under vedervärdiga förhållanden under förevändningen att 

de stödde nazisterna.3 Det var inte förrän 1956 som tjetjenerna under Nikita Chrusjtjovs 

avstaliniseringsprocess inte längre ansågs vara folkfiender och tilläts återvända hem.4 

 

2.2 Sovjets fall och de båda krigen  

 

I samband med Sovjetunionens kollaps 1991 övergavs planerna på en självständig tjetjenisk-

ingusjisk republik inom ett mer de facto federalt Sovjetunionen genom Michail Gorbathovs 

omfördelningspolitik och istället tog den forna generalen vid det sovjetiska flygvapnet och 

                                                
2 Sakwa, Richard (red.), Chechnya: from past to future, Anthem, London, 2005, s. 8. 

3 Evangelista, Matthew, The Chechen wars: will Russia go the way of the Soviet Union?, Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 2002, s. 12-15. 

4 Seierstad, Åsne, Ängeln i Groznyj: berättelser från Tjetjenien, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2008, s 135-143. 
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presidenten för All-National Congress of the Chechen People (NCChP) Dzjochar Dudajev 

(1944–1996) makten och utropade det självständiga Tjetjenska Republiken Itjkerien.5  

 

Itjekerien erkändes aldrig internationellt förutom av Georgien och det talibanstyrda 

Afghanistan trots ett de facto autonomt styre mellan utropandet 1991 tills 2000 då den 

itjkeriska regimen slutligen ansågs ha förlorat sitt inflytande i och med att ryska trupper tog 

kontroll över Groznyj under det andra tjetjenska kriget.  

 

Ryssland och president Jeltsin försökte redan 1994 återta kontrollen över området i det första 

tjetjenska kriget genom att initialt skicka en trupp om 40000 man att inta landet men 

tjetjenerna lyckades genom taktisk gerillakrigföring med president Dudajev, den islamistiske 

nationalistiske ledaren Sjamil Basajev (1965–2006), och president Dudajevs stabschef Aslan 

Maschadov (1951–2005) i spetsen hålla stånd och tvingade Ryssland till eldupphör 1996 och 

ett fredsfördrag att tecknas 1997.  

 

President Dudajev dödades 1996 i en raketattack och efterträddes av vicepresidenten 

Zelimkhan Yandarbiyev (1952-2004) som president fram till 1997 då Aslan Maschadov vann 

över Basajev och Yandarbiyev i ett internationellt övervakat val och valdes till president.6 

Maschadov lyckades dock inte upprätthålla några goda relationer med makten i Moskva 

någon längre tid och kunde varken stoppa plundringar av den viktiga pipelinen som försörjde 

Ryssland med olja från Baku i Azerbadjan eller laglöshet och enorma mängder kidnappningar 

att härja, och när Basajev tillsammans med den islamistiska gerillakrigaren Ibn al-Khattab 

under islamsk flagg invaderade den ryska republiken Dagestan 1999, invaderade Ryssland 

åter Tjetjenien efter att först ha slagit ner upproret i Dagestan.7 

 

Detta blev starten på det andra tjetjenienkrig som ibland brukar kallas för en rysk 

antiterroristoperation och i oktober 1999 deklarerade den nyinsatta ryska presidenten 

Vladimir Putin (1952- ) Maschadov-regimen som illegitim och inledde den ryska 

                                                
5 Evangelista, Matthew, The Chechen wars: will Russia go the way of the Soviet Union?, Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 2002, s. 16-19. 

6 Evangelista, Matthew, The Chechen wars: will Russia go the way of the Soviet Union?, Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 2002, s. 46-51. 

7 Sakwa, Richard (red.), Chechnya: from past to future, Anthem, London, 2005, s 8-11. 
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markoffensiven.8  Detta andra tjetjenienkrig brukar beskrivas som både bättre planerat och 

brutalare än det första med otaliga civila dödsoffer och andra brott mot de mänskliga 

rättigheterna som tortyr och kidnappningar utförda av de ryska trupperna som utreds vid bland 

annat Europadomstolen än idag. 

 

Efter att Ryssland med presidenten Vladimir Putin(1952- ) hade säkrat Tjetjeniens huvudstad 

Groznyj i början av sommaren 2000 utsåg han den förre stormuftin (sunnimuslimsk rättslärd 

som tolkar den religiösa lagen, sharia) i den Tjetjenska Republiken Itjekerien, Akhmad 

Kadyrov (1951-2004) till ledare för den ryska republiken Tjetjenien. Akhmad Kadyrov utsågs 

sedemera till Tjetjeniens första president genom val 2003.9 

 

Alltsedan dess har Tjetjeniens status som en republik i den ryska federationen trots otaliga 

gerilla och terroristaktioner både på tjetjenskt och internationellt territorium aldrig på allvar 

varit hotat. 

 

2.3 Kadyroviternas väg fram till idag 
 

Ahkmad Kadyrov återvände i början av 1990-talet till Tjetjenien efter att ha studerat islam 

under 1980-talet i Uzbekistan. Han var en anhängare till ett självständigt Itjkerien och till 

presidenten Dzhokhar Dudajev och när det första tjetjenska kriget bröt ut blev han ledare för 

en egen milis och utropade ett jihad(heligt krig) mot den ryska ockupationsmakten då han 

1995 utropades av Dudajev till den självständiga Tjetjenska Republiken Itjkeriens stormufti 

(högsta andliga ledare).10 

 

Regimen för den Tjetjenska Republiken Itjkerien lyckades genom smart gerillakrigsföring 

men också med hjälp av många tillresta jihadister och arabiska mujahedin (de som utkämpar 

jihad) varav många tillräknades wahabbismen(en strikt och fundamentalistisk riktning inom 

sunniislam), att hålla sig kvar vid makten och få till stånd ett fredsfördrag med Ryssland 1997. 

Stormuftin Kadyrov som tillhör den för regionen traditionella formen av Sunniislam Sufism 

                                                
8 Evangelista, Matthew, The Chechen wars: will Russia go the way of the Soviet Union?, Brookings Institution Press, 
Washington, D.C., 2002, s. 63-70. 

9 Sakwa, Richard (red.), Chechnya: from past to future, Anthem, London, 2005, s 34-37. 

10 Politkovskaja, Anna Stepanovna, Sanningen, inget annat, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2011, s. 100-103. 
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hade dock mist sin bundsförvalt president Dudajev och han var kritisk till wahabbisterna och 

kom på kant med andra mäktiga personer inom regimen såsom Basajev och president 

Maschadov så när det andra tjetjenska kriget bröt ut bytte han sida och stödde de ryska 

federalerna och president Putin som, när Groznyj intogs, utnämnde honom till ledare för den 

ryska republiken Tjetjenien vilket befästes med en omröstning om presidentskapet som han 

vann med 87,7% av rösterna i oktober 2003.  

 

Federala trupper stannade kvar i området men situationen stabiliserade sig alltmer och 

Kadyrov blev en nyckelkomponent för det ryska styret från Kreml att lösa problem i 

Tjetjenien på ett smidigt sätt vilket han lyckades med dels genom sina egna trupper som blivit 

den mäktigaste militära grupperingen inom republiken och sedan genom stödet från sin son 

Ramzan Kadyrovs oberoende styrkor som kom att kallas kadyroviter och som växte sig allt 

starkare tack vare att de erbjöd avhoppande gerillamän någonstans att ta vägen. Han blev en 

betydelsefull politiker som krävde och fick autonomi från Kreml för att lyckas styra sin region 

samtidigt som han fick kontroll över Tjetjeniens oljeresurser.11  

 

När Ahkmad Kadyrov mördades 2004 var hans son Ramzan Kadyrov bara 28 år gammal och 

var därmed enligt rysk lag inte gammal nog för ett de facto presidentskap i Tjetjenien och 

under tiden presiderade den Kreml-utsedda Alu Alkhanov(1957-) över regionen efter ett 

omdiskuterat val, till februari 2007 då han ersattes av Ramzan Kadyrov som då hade hunnit 

fylla 30.12  

 

Sedan Ramzan kom till makten har flertalet journalister och mänskorättsaktivister rapporterat 

om brottlig aktivitet såsom mord, kidnappning och tortyr utförda av de forna kadyroviterna 

som idag utgör säkerhetsstyrkor och antiterrorist-grupper till en sådan omfattning att vissa 

grupper såsom människorättsorganisationen Memorial har antytt att det rör sig om brott mot 

mänskligheten.13 Trots att många fall av kidnappningar, tortyr och mord av bland annat 

journalister och människorättsaktivister har dokumenterats och trots uppgifter om att 

kidnappade ska ha förts och hållits fångna och blivit torterade vid Ramzans privata gård i 

                                                
11 Sakwa, Richard (red.), Chechnya: from past to future, Anthem, London, 2005, s 37-39. 

12 Russell, John, Chechnya: Russia's "war on terror", Routledge, New York, NY, 2007, s. 121-124. 

13 Politkovskaja, Anna Stepanovna, Sanningen, inget annat, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2011, s. 137-138. 
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Tsentoroi utanför Groznyj dit CPT (Council of Europe´s Committee for the Prevention of 

Torture) vägrats tillträde, har dock inga utav brotten kunnat bindas till Ramzan.14  

 

Alltsedan Kadyrov den äldre kom till makten har wahabbiterna trängts undan samtidigt som 

sharialagstiftning har införts och den sufiska inriktningen av Sunniislam som av tradition 

tillhör den tjetjenska identiteten har blivit så gott som totalt applicerad i det tjetjenska 

samhället.15 

 

 

 

 

                                                
14 Seierstad, Åsne, Ängeln i Groznyj: berättelser från Tjetjenien, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2008, s 250-260. 

15 Seierstad, Åsne, Ängeln i Groznyj: berättelser från Tjetjenien, [Ny utg.], Bonnier, Stockholm, 2008, s 114-121. 
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3 Diskursanalys 

3.1 Analys av forskarsamhällts teori inom diskursen.  

 

Jag har efter att ha läst ett antal olika artiklar och analyser av Ramzan Kadyrovs styre av den 

ryska delrepubliken Tjetjenien från forskarsamhället valt att analysera den brittiska professorn 

i ryska- och freds-studier vid Bradforduniversitetet John Russells artikel ”Kadyrov´s 

Chechnya – Template, Test or Trouble for Russia´s Regional Policy?” närmare. Den 

publicerades i den vetenskapliga journalen Europe-Asia studies i Maj 2011 och jag har valt ut 

den till min analys eftersom det är den artikel som jag har läst som har senast datum och som 

jag tycker är mest aktuell och representativ för den rådande diskursiva formationen inom 

forskarsamhället och som jag tycker håller sig inom diskursen om huruvida den nord-

kaukasiska regionen som kallas Tjetjenien bör styras.   

 

I sin artikel där Russell undersöker huruvida Ramzan Kadyrovs roll i Tjetjenien är som satrap 

(en form av vasall med koppling till mellanöstern), krigsherre eller nationsbyggare kommer 

han i sin slutsats fram till att folket i Tjetjenien har det bättre nu än när de var ockuperade av 

ryska trupper men att de i likhet med många andra länder inklusive Ryssland skulle ha det 

ännu bättre ifall deras ledare inte var så korrupta. 

 

Dessförinnan lyfter han i sitt resonerande fram ett antal problem, orsakerna till dem och i 

vissa fall fyller han även i luckan om eventuella lösningar på problemen men ofta lämnas 

läsaren att dra sina egna slutsatser utefter informationen som har behandlats. 

  

Av de cirka 50 problemställningar som Russell tar upp i artikeln är många upprepningar och 

jag har delat upp dem i de tre kategorierna: territoriell integritet och stabilitet, brott mot de 

mänskliga rättigheterna, andra problem.     
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Den första kategorin handlar om de ryska ledarna Putin och Medvedevs problem med att 

behålla territoriell integritet och stabilitet i den nordkaukasiska regionen, främst Tjetjenien, 

och de tas upp i en eller annan form arton gånger i artikeln. Utav dessa arton fall av hot mot 

stabilitet tas spridningen av radikal islamism upp fyra gånger, internationell inblandning bland 

annat på grund av sympatier för anspråket om ett helt självständigt Tjetjenien upp tre gånger, 

och i ett fall talas det direkt om hotet mot stabiliteten ifall Ramzan Kadyrov skulle avlägsnas 

från makten. I övriga fall talas det allmänt om hoten mot stabiliten utan att gå närmare in på 

de direkta hoten. 

 

Som orsak till problemen nämns Putins politik fyra gånger utan att en enda gång antyda någon 

lösning. Tjetjeniens speciella status i Ryssland nämns som anledning en gång, liksom 

anledningen att det finns internationella krafter som vill bryta ner Ryssland på grund av dess 

status som atomvapenmakt och eventuellt hot. En av gångerna som det talas om hotet om 

instabilitet på grund av spridning av radikal islamism nämns ett eventuellt autoritärt styre med 

fattigdom, korruption, nepotism och hårt bemötande av opposition som en möjlig orsak 

därom. En gång spekuleras det om kaoset som skulle uppstå vid ett eventuellt frånfall av 

Ramzan Kadyrov från makten i form av okontrollerade olje-, gas- mineral- tillgångar och 

kommunikationsledningar. En gång nämns även som orsak till instabilitet för stor autonomitet 

hos regionala eliter. 

 

I samtliga arton fall utom fyra är det antingen uttalat eller underförstått att lösningen på 

problemet är tjetjenisering med en moskvatrogen ledare från regionen som ledare, Ramzan 

Kadyrov. I de andra fyra fallen talas det en gång om behovet av ekonomiskt bistånd som 

lösning på de sociala omständigheter som ligger bakom att hoten mot den ryska stabiliteten 

kan växa sig starka medans det i de andra två talas om att inte förfördela Tjetjenien allt för 

mycket i jämförelse med de andra delrepublikerna i regionen. I det fjärde fallet, där det talas 

om terrorism som hot mot stabiliteten i regionen, nämns demokratiska parlament, val, 

konstitution och fungerande ekonomiska och sociala sektorer som framgångrika 

stabilitetslösningar.  

 

Den andra kategorin utgörs av problem med anknytning till repressivt styre och förekomsten 

av brott mot de mänskliga rättigheterna med samband till Ramzan Kadyrovs regim, vilka tas 

upp tjugofem gånger. 
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Nio av dessa tjugofem gånger tas förekomsten av mord, kidnappningar och tortyr upp. Tio 

gånger nämns Ramzan Kadyrovs styre som ett problem och beskrivs med ord som 

egenmäktigt krigsherrestyre, idiosynkratiskt, flamboyant, eller odemokratiskt. Andra 

närliggande problem som nämns är styrande med hjälp av rädsla, nepotism och vapen, 

likheten med en mafia-stat, att makt går före rätt, att det råder en negativ fred, att Ramzan 

Kadyrov inte är välkommen i utländska demokratier och att det pågår ett nationsbygge under 

odemokratiska former. 

 

Utav dessa tjugofem fall spekuleras det i tolv fall direkt om Ramzan Kadyrov som orsak till 

problemen då hans eventuella status som krigsherre tas upp fyra gånger som eventuella 

orsaker till problemen, två gånger hans personliga makthunger, två gånger hans brist på högre 

utbildning, två gånger hans idiosynkratiska ledarstil, en gång hans misskötsel, en gång hans 

beskydd av förbrytare, och en gång hans parasitiska och exploativa ledarstil. Andra orsaker 

och faktorer som tas upp är brist på politiska motparter som nämns två gånger, brist på respekt 

för de mänskliga rättigheterna som anges som anledning i sju mordfall, dålig ekonomi, 

krigshärjat land, brist på entreprenörer, ingen borgarklass, kontroll av tillgångar, rysk lag 

inkonsekvent, Ramzan Kadyrovs hantlangare, ett befintligt system av likvidering av 

opponenter till regimen.   

 

De lösningar som det resoneras om är enstaka och de är som följer. Fortsatt tjetjenisering, det 

vill säga legitimering av personer som är villiga att bestraffa sin egen befolkning. Öka 

respekten för de mänskliga rättigheterna genom att makthavare från Moskva har möte med 

organisationer som HRW. Minska Ramzan Kadyrovs makt genom till exempel införandet av 

andra regionala makthavare i Nordkaukasus som till exempel den presidentiella ambassadören 

i det Nordkaukasuiska federala distriktet Alexander Chloponin. Hålla ett öga på vasallen. Inte 

prata om Kadyrov offentligt. Ge ekonomiskt bistånd. Avdemonisera Ramzan Kadyrov. Bygga 

vidare på fred. Att Ramzan Kadyrov vidare anammar en progressiv attityd. Att Ramzan 

Kadyrov fortsätter regera och bidrar till en högre moral, ett högre självförtroende och en 

högre profil för befolkningen.   

 

Den tredje kategorin av problem är enstaka problem vilka är sju till antalet och de är som 

lyder.  
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Tjetjenofobi i övriga Ryssland där Putins politik anges som orsak och ingen lösning föreslås. 

Korruption som påstås bero på dålig ekonomi vilket Russell tror skulle gå att lösa med en 

ordentlig marknad. Annan kriminell verksamhet i form av pengatvätt, skattebrott, smuggling 

och vapenhandel vilket hör ihop med dålig ekonomi och korruption.  Meningsskiljaktigheter 

med före detta separatister vilket löses med offentliga samtal i TV. Problem för Ramzan 

Kadyrov att hålla sig vid makten vilket tas upp två gånger och som löses genom att antingen 

hålla sig på god fot med Vladimir Putin eller på annat sätt lyckas behålla satrap-status. Och 

sist tas problemet med att avlegitimera Ramzan Kadyrov upp vilket sägs bero på hans genuina 

nationsbyggande vilket det också saknades lösning på i artikeln. 

 

I denna analys har jag kommit fram till att Russell lägger ungefär lika stor tonvikt till 

mänskliga rättighets-problematiken i området, som vid bevarandet av freden i regionen, som 

vid demokratisering i regionen (trots att det de jure råder demokrati inom den ryska 

federationen), i sin artikel. Jag tycker även att Russell tar hänsyn till omkringliggande faktorer 

i sin teori och sammanfattningsvis tycker jag att han i artikeln verkar mena på att man kan ha 

överseende med att de mänskliga rättigheterna kränks så länge det bevarar freden vilket han 

verkar mena att ett fortsatt scenario med en regim under Ramzan Kadyrov i Tjetjenien 

innebär. 

 

3.2 Analys av civilsamhällets teori inom diskursen. 

 

Jag har efter att ha läst ett antal rapporter och publikationer från människorrättsorganisationer 

som tar upp problematiken med brott mot de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien valt att 

analysera Human Rights Watch rapport ”You Dress According to Their Rules – Enforcement 

of an Islamic Dress Code for Women in Chechnya” närmare eftersom den liksom den 

analyserade artikeln från forskarsamhället publicerades 2011 och därmed uppfyller kraven på 

aktualitet och signifikans för det diskursiva fältet inom diskursen som för tillfället behandlas, 

och för att den även är i samma storleksordning och därmed lästtast att jämföra med den förra, 

och applicera till mitt analysverktyg. 

Precis som titeln på rapporten antyder handlar den huvudsakligen om incidenter i Tjetjenien 

som har haft till syfte att förödmjuka kvinnor till att inte vistas offentligt utan att vara klädda 
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enligt en islamsk klädkod som innefattar att täcka håret med en huvudduk och att täcka 

armbågar och knän. Av de cirka sextio tillfällen som problematik togs upp handlade 

trettiofyra stycken direkt om incidenter med anknytning till att kvinnor i Tjetjenien blir 

tvingade att använda huvudduk mot sin vilja och utav dessa handlade ett tjugotal om 

händelser då påtalat mellan ett dussin och sextio kvinnor i Tjetjenien under sommaren 2010 

blev beskjutna med paintballgevär för att de inte var klädda enligt islamsk tradition med 

huvudduk och täckta armbågar och knän.  

 

Av de sjugosex andra problemställningarna var det inte någon som inte hade någon som helst 

anknytning till den ställda problematiken med att kvinnor tvingas klä sig enligt en islamsk 

klädkod men i nitton av fallen behandlades istället problematiken med att lagen vare sig den 

är tjetjensk, rysk eller internationell i sin natur inte följs primärt. I tre fall uppmärksammades 

en dålig rättssäkerhet i form av att människor som blivit utsatta för eller bevittnat allvarliga 

brott inte vågar anmäla incidenterna av rädsla för repressalier mot sig själva, sin familj eller 

andra i sin umgängeskrets. Två gånger handlade den primära problemställningen om att 

hedersmord och polygami officiellt förespråkades från högsta regionala ort, det vill säga av 

Ramzan Kadyrov, trots att sådana företeelser är förbjudna i rysk lag. Två gånger talades det 

huvudsakligen om Tjetjeniens problem med kidnappningar, tortyr och mord. En gång 

formulerades problemställningen som att kvinnor blir diskriminerade eftersom tvång till att 

bära huvudduk och täcka armbågar och knän för kvinnor vid offentiga institutioner är mer 

omfattande än vad det är för män att tvingas bära slips och kavaj. 

 

Vid de tillfällen då man kan utröna orsaker för problemen i texten så får man vid nio tillfällen 

intrycket av att orsaken till problemen är Ramzan Kadyrov, bland annat eftersom han sägs ha 

uppmuntrat angriparna i TV. Vid åtta tillfällen nämns det att förövarna när brotten eller 

förödmjukelserna begåtts har sett ut att kunna tillhöra antingen de lokala polis- eller 

säkerhetsstyrkorna, eller varit fyra islamskt klädda män, eller vara en grupp om sju till åtta 

skäggiga män.  Vid fem tillfällen formuleras rädslan för eventuella repressalier som en stark 

orsak till att incidenterna fått stark effekt och genomslagskraft. Vid tre tillfällen påtalas att 

ryska auktoriteter uppvisar handlingsförlamning i och med oförmåga att sätta stopp för 

problemen och därmed utgör en faktor för problemen trots att problematik med att förbjuda 

uniformstvång tas upp två gånger, fall då regionala federala myndighetspersoner faktiskt 

uppmärksammat problemen två gånger, och problematiken med att lokala myndigheter har 
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svårt att behandla de fall som faktiskt kommit in på grund av dess svaga kriminella substans 

två gånger. Två gånger antyds det att säkerhetsvakter som inte låter personer diskutera 

klädtvång med högre ansvariga är en orsak till problemen. En gång nämns den islamska 

klädkodens inkompatibilitet med internationell mänsklig rättighetslag som en orsak till 

problemen. En gång nämns de tjetjenska domstolarnas anammande av sharialagstiftning som 

orsak till problemen och en gång nämns Ramzan Kadyrovs uttalande om att incidenterna 

utförts för att svärta ner hans politik som en möjlig orsak till paintballattacks-problemen. Tre 

gånger tas den tjetjenska traditionens eller mentalitetens möjliga bidrag till problematiken 

upp. 

 

Förutom de knapphändigt förekommande lösningar som föreslås löpande i rapporten som att 

federala och ryska myndigheter ska sätta stopp för en islamsk klädkod i Tjetjenien, att lokala 

myndigheter skaffar sig bättre juridiska verktyg som att åtala för huliganism, att 

internationella ryska samarbetspartners använder HRW-argumenten vid förhandlingarna till 

bilaterala avtal, eller att personer som 44-åriga Kheda räddar antastade kvinnor från sju till 

åtta skäggiga män som kan tillhöra Ramzan Kadyrov, så  kommer det i slutet av rapporten i 

sedvanlig HRW-rapport-stil en rad rekommendationer till relevanta aktörer.  

 

I de nittion rekommendationerna som riktar sig till regeringen för den ryska federationen, den 

ryska statsduman, FN, Rysslands internationella samarbetspartners, och Europarådet 

uppmanas det till officiella fördömanden av obligatorisk islamsk klädkod för kvinnor i 

Tjetjenien på alla nivåer, till ordentliga utredningar och bestraffningar av förbrytare av 

kvinnors rättigheter oavsett om de tillgör den lokala ordningsmakten eller inte (med hjälp av 

bland annat ökad säkerhet till offren), av ökade internationella samarbetskrav, och av att öka 

tillgängligheten i området för journalister och andra representanter för de mänskliga 

rättigheterna så att mänskliga rättighetskränkningar inte kan gå ouppmärksammat förbi.   

 

Sammanfattningsvis har jag efter denna analys kommit fram till att HRW trots att stora delar 

av dess rapport går ut på att påstå att Ramzan Kadyrov och hans regim ligger bakom de 

mänskliga rättighetsbrott som begås i regionen, lägger störst tonvikt på att upprepa själva 

problemet med att mänskliga rättigheter kränktes vid ett tillfälle på så många tänkbara sätt 

som möjligt och riktar in sig mer på juridiskt tekniska problem och lösningar, vilka innebär ett 

forsatt tjetjenskt styre under Ramzan Kadyrov (om än med mindre autonomi), än på vad, vem 
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eller vilka som var ansvariga för dem och hur de ska kunna bringas inför rätta i realiteten. 

3.3 Resultat av analysen 
 

 

Efter att ha analyserat två oppositionella fält inom diskursen har jag kommit fram till att dess 

teorier sammanstrålar och är överens om att Ramzan Kadyrov med sin regim, trots att han 

antagligen kan hållas ansvarig för en rad brott mot de mänskliga rättigheterna och är en 

allmänt mindervärdig person, är det bästa eller enda alternativet att styra Tjetjenien om än 

med mindre autonomitet gentemot centralmakten i Moskva. 

 

De båda diskursiva fälten står i opposition till varandra så till vida att forskarsamhället mest 

för alternativet med en tjetjeniseringspolitik i ljuset medans civilsamhället mest förespråkar 

ett ökat inflytande dels från Moskva men även internationellt, i regionen. Det förekommer 

även att forskarsamhället betraktar islamisering så länge den inte är radikal som någonting 

positivt och förenande i regionen medans HRW inte alls nämner Islam i några positiva 

ordalag.    

 

Enligt denna diskursanalys rör sig alltså diskursen idag mer om hur makten ska fördelas 

mellan Moskva och Tjetjenien och på hur det kan påverka huruvida de mänskliga 

rättigheterna kan efterlevas i landet än på om Ramzan Kadyrov och hans regim, trots brott 

mot de mänskliga rättigheterna, ska avsättas och föras inför rätta. 
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4 Slutdiskussion 

Efter att ha gått igenom diskursen angående Tjetjenien är det lätt att komma fram till att 

rättssäkerheten går att förbättra. Men det går också att komma fram till att det trots mängder 

av mördade aktivister kan ses som ett positivt tecken att så många röster från representanter 

från mänskliga rättighets-organisationer och andra civil society-organisationer på plats i 

Tjetjenien har kunnat göra sig hörda, vilket tyder på att man i Tjetjenien har kommit längre i 

sitt arbete med att införliva de mänskliga rättigheterna än i andra länder i regionen.  

 

Vid sidan av att ha en stabiliserande effekt på regionen pekas statsöverhuvudet Ramzan 

Kadyrov i diskursen ideligen ut som ansvarig för brott mot de mänskliga rättigheterna, men 

han har ännu inte kunnat bindas till några sådana brott. En viktig aspekt av ett rättssäkert 

samhälle som även nämns i många dokument och traktat om de mänsklig rättigheterna är att 

oskyldighetspresumptionen ska få råda. Det Ramzan Kadyrov är skyldig till är att i egenskap 

av statsöverhuvud se till att de mänskliga rättigheterna följs inom det territorium vilket han 

ansvarar för. En uppgift som han än så länge bevisligen inte har visat sig vara fullkomligt 

mäktig. 
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