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Население под заплаха 2018: Строгите правителствени мерки срещу свободата на
словото и политическата опозиция са ключови фактори за заплахата от масови
убийства и други видове насилие
Заплахата от масови убийства, геноцид и други видове насилие нараства в страни,
където правителствата прибягват до репресивни мерки за задушаване на несъгласието,
се посочва в нов анализ на Minority Rights Group International (MRGI) и Центъра за
временно примирие за граждански права (Cease fire Centre for Civilian Rights)
Анализът, известен като Peoples under Threat index (Индекс „Население под заплаха”),
има за цел да идентифицира онези страни по света, които са изложени в най-голяма
степен на риск от геноцид, масови убийства или системни насилствени репресии.
Тазгодишният индекс показва, че равнището на заплаха се е повишило особено в
страни, където пълзящият авторитаризъм и потискането на журналистите и
гражданското общество продължават да определят правителствените отговори на
политическата опозиция.
„Тазгодишното проучване подчертава, че репресивните реакции на правителствата сега
са ключови фактори, допринасящи за риска от масови убийства и други видове
насилие”, казва Клеър Томас, временен изпълнителен директор на MRGI. „Все по-често
рисковете не са само в провалени държави, където правителствата не са в състояние
или не желаят да защитят населението си, но също така и където правителствата
използват предполагаеми заплахи като извинение за репресии срещу конкретни групи,
както и срещу гражданското общество като цяло.”
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В Етиопия (Ethiopia) например, правителството използва насилие, за да потуши
засилващите се протести в маргинализирания район Оромия. Силите за сигурност
продължиха да задушават политическата опозиция, като убиха повече от 1000
протестиращи през годината и арестуваха десетки хиляди други. През февруари беше
обявено извънредно положение, което доведе до строги ограничения на свободата на
изразяване и на сдружаване. Случайното задържане и мъченията са главните
непосредствени проблеми.
Равнището на заплаха се е увеличило също в Турция (Turkey), където Реджеп Тайип
Ердоган консолидира контрола над страната в резултат на масовите чистки на
журналисти, държавни служители и учители след неуспешния опит за преврат през
2016 г. Турските въоръжени сили многократно са влизали в сблъсък с бойци от
Кюрдската работническа партия (ПКК), особено във вилаета Диарбекир, което води до
мащабни разселвания и стотици цивилни жертви, засягащи най-вече кюрдската
общност в страната.
Подобен модел може да се види и във Венецуела (Venezuela), която също се е изкачила
нагоре в класацията „Население под заплаха”, тъй като правителството на Николас
Мадуро насилствено потиска протестите срещу своето управление.
Недържавни въоръжени групи играят централна роля в ескалацията на конфликтите в
много от страните, заемащи челните позиции в списъка, като Афганистан (Afghanistan),
Демократична република Конго (ДРК, Democratic Republic of the Congo) и Сомалия
(Somalia), водени от политически съперничества, екстремистки идеологии или
съперничество за ресурси.
Нигер (Niger) например, преживява сериозни сътресения в резултат на
продължаващото насилие, извършвано от бунтовниците от „Боко Харам”. През март
правителството обяви извънредно положение в западните райони, граничещи с Мали, и
започна голяма военна операция след нападения срещу войници и цивилни от
въоръжени групировки в Тилабери и Тахуа. Стотици журналисти, протестиращи и
опозиционни политици бяха арестувани миналата година по време на репресиите на
правителството срещу инакомислието.
В Ирак (Iraq) и Либия (Libya), и двете страни попадащи също високо в индекса,
заплахата от така наречената Ислямска държава (ИД) може да е по-ограничена, но
разпространението на други милиции оставя населението изложено на сериозен риск.
„Отговорът на международната общност на заплахи срещу цивилното население варира
от бездействие до катастрофална военна намеса. И двете позиции изострят ситуацията в
много страни”, казва Мартин Латимър, директор на Центъра за временно примирие за
граждански права.
В Мианмар (Myanmar) например неотдавнашното принудително изселване на
малцинството рохингия (Rohingya) получи слаб отговор от международната общност и
изглежда малко вероятно проблемът да бъде решен в близко бъдеще. А в Сирия (Syria),
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която отново се нареди на самия връх на индекса, военната подкрепа, предложена от
Иран и Русия на режима на Асад, е допринесла за скок на смъртните случаи на
цивилни, докато бомбардировките от международната коалиция срещу ИД са довели до
неразгласен брой цивилни жертви.
Това е 13-ата година, в която индексът „Население под заплаха” се издава от MRGI.
Въз основа на текущите показатели от авторитетни източници индексът осигурява
ранно предупреждение за потенциални бъдещи масови жестокости.
Бележки към редакторите


Възможности за интервюта:

ClaireThomas, MRG Interim Executive Director (London, UK).
Mark Lattimer, Executive Director, Ceasefire Centre for Civilian Rights (London, UK)
Представители на малцинства от включените в индекса страни.





Посетете онлайн картата (onlinemap) на MRGI, която визуализира данните от
„Население под заплаха”. Разгледайте картата по година или по страна и
намерете линковете към доклади, съобщения за медиите и друга информация за
застрашените общности.
Изтеглете пълната глобална класация „Население под заплаха” и
придружаващите бележки.
Minority Rights Group International е водещата международна правозащитна
организация, която работи за гарантиране на правата на етническите,
религиозните и лингвистичните малцинства и на коренното население. Ние
работим с повече от 150 партньори в над 50 страни.

За повече информация, за да получите ембаргово копие на проучването
„Население под заплаха“ или за организиране на интервюта, моля свържете се с:
Anna Alboth
Media Programmes Coordinator
Minority Rights Group Europe
email: anna.alboth@mrgmail.org
Tel: +36 70 62 54 315
Twitter:@MinorityRights #PUT_18
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