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Останнім часом у Киргизії почастішали конфлікти на національному грунті.
Правозахисники побоюються повторення ошських подій і звинувачують власті в
нездатності вжити заходів для запобігання етнічним зіткненням.
У Киргизії, що пережила в червні 2010 року кровопролитні зіткнення киргизів і узбеків в
місті Ош, дотепер немає єдиної концепції етнічної політики, якою б керувалися всі
структури влади. На думку експертів, це створює передумови для нових конфліктів на
національному грунті.
Нові вогнища напруженості
Лише за останній місяць в республіці відбулися щонайменше три міжнаціональні
конфлікти. На початку січня в селі Жани-Жер недалеко від Бішкека відбулася крупна
сутичка між киргизами і вихідцями з Кавказу. 26 грудня минулого року під час новорічної
дискотеки в селі Маївка побилися групи молодих людей киргизької і російської
національностей.
Серйозніший конфлікт трапився 29 грудня в селі Андарак Баткенської області на півдні
республіки між етнічними киргизами і таджиками. Все почалося з бійки між школярами.
Коли міліція затримала підозрюваних, родичі затриманих розгромили і спалили декілька
будинків і торгових точок, що належали таджицьким сім'ям. Але ніхто з погромників поки
не притягнутий до відповідальності. Міліція в результаті всіх учасників конфлікту
відпустила під підписку про невиїзд.
Держструктури перекладають відповідальність

Пік безладів в місті Ош на півдні Киргизії припав на 10-13 червня 2010 року. На думку
правозахисника Нурбека Токтакунова, зараз в республіці спостерігається тривожна
тенденція загострення конфліктів на національному грунті. "У 2010 році перед ошськими
подіями ми теж спочатку тільки тенденцію уловлювали і попереджали про можливі
наслідки. Але тоді, зрозуміло, - влада була достатньо слабка, а зараз які виправдання?" задається питанням Токтакунов. На його думку, якщо в країні не буде відновлене
правосуддя і власті не покажуть, що закони почали працювати, поліпшення обстановки
чекати не варто.
Що стосується властей, то, схоже, ніхто не поспішає братися за з'ясування причин
міжетнічних зіткнень, що відбулися. Різні держструктури всіляко намагаються
перекласти відповідальність одна на одну. Так, минулого тижня, 19 січня, виступаючи на
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засіданні парламентського комітету з оборони і безпеки, голова держкомітету
національної безпеки Шаміль Атаханов дорікнув в бездіяльності місцевим органам влади.
"У місцевих властей немає плану заходів по попередженню подібних конфліктів, з
населенням не проводяться профілактичні бесіди", - заявив він. Глава киргизьких
спецслужб також відзначив, що його відомством на території країни зафіксовано 29
вогнищ напруженості на міжнаціональному грунті. Свою статистику привело і
міністерство внутрішніх справ. За даними МВС, таких вогнищ налічується близько 150.
Правозахисники вимагають від властей вжити заходи
Киргизькі правозахисники б'ють тривогу і закликають власті вжити термінові заходи для
забезпечення міжнаціональної згоди і правопорядку в країні. "Наростаючий характер і
географія насильства, що розширюється, прямо і очевидно свідчать про неадекватність
заходів, що приймаються властями", - мовиться в заяві Ради правозахисників Киргизії.
Цивільні активісти відзначають, що власті не повинні йти на поводу у натовпу, а
погромники і палії повинні притягуватися до законної відповідальності незалежно від їх
етнічної приналежності. Головним провокатором насильства, як вважають лідери ряду
НВО, є саме безкарність. "Держава повинна показати, що будь-яка особа, що зробила
протиправне діяння, понесе покарання відповідно до закону, якщо після справедливого
розгляду його вина буде доведена", - заявив лідер громадського фонду "Відкрита
позиція" Дмитро Кабак.
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