
TORTURY W UZBEKISTANIE: 

FAKTY I LICZBY 

Tortury i złe traktowanie są w Uzbekistanie powszechne. Służby bezpieczeństwa 
stosują tortury wobec osób oskarżonych o takie przestępstwa, jak kradzież czy 
morderstwo, a także wobec ludzi, którzy wypadli z łask władz. 

Poniższe fakty i liczby ukazują skalę problemu, porażkę władz i bezczynność 
społeczności międzynarodowej, dla której ważniejsze są interesy ekonomiczne 
i militarne. 

Tortury w liczbach: 

336 – liczba oficjalnie zarejestrowanych skarg na tortury w latach 2010 - 2013  

166 – miejsce Uzbekistanu w rankingu Indeksu Percepcji Korupcji, ukazującym kraj w 
dziesiątce najbardziej skorumpowanych państw świata  

60 – liczba świadków i ofiar tortur, z którymi przeprowadziła rozmowy Amnesty 
International przygotowując nowy raport 

20 – tyle lat minęło od czasu przystąpienia Uzbekistanu do Konwencji ONZ w sprawie 
zakazu stosowania tortur  

11 – liczba wniosków ekspertów ONZ ds. praw człowieka o zezwolenie na wizytę 
w Uzbekistanie, które od 2002 roku oczekują na rozpatrzenie  

11 – liczba policjantów skazanych za tortury w Uzbekistanie w latach 2010 – 2013  

4 – liczba dyrektyw Sądu Najwyższego w Uzbekistanie w sposób bezpośredni 
zakazujących stosowania tortur w celu uzyskania zeznań i wykorzystania ich w sądzie  

0 – liczba niezależnych obserwatorów, którzy kontrolują warunki w więzieniach 
i aresztach 

Społeczność międzynarodowa: 

1 miliard dolarów – wartość inwestycji czołowych niemieckich przedsiębiorstw 
w Uzbekistanie. Wartość handlu między Uzbekistanem a Niemcami w 2014 roku 
wyniosła 461 milionów euro, o 10% więcej niż w 2013 roku.  

348 milionów dolarów – wartość pojazdów wojskowych przekazanych przez USA do 
Uzbekistanu w styczniu 2015 roku  

14 – od tylu lat Niemcy korzystają z bazy wojskowej Temez w Uzbekistanie. 
Niemieckie oddziały dokonują tam zmiany samolotów w drodze do Afganistanu.   



Techniki tortur w Uzbekistanie: 

Policja i służby bezpieczeństwa stosują różne metody tortur wobec przetrzymywanych 
osób:  

 bicie rękami i pięściami, kijami, gumowymi pałkami, metalowymi prętami 
i plastikowymi butelkami wypełnionymi wodą, 

 bicie osób powieszonych za ręce przy suficie, z ramionami związanymi z tyłu 
lub przykutych do kaloryferów bądź metalowych krat na ścianach, 

 duszenie plastikowymi torebkami lub maskami gazowymi,  
 gwałt, 
 psychiczne znęcanie się, 
 pozbawianie wody i jedzenia, 
 wystawianie na ekstremalne temperatury, 
 pozbawianie snu, 
 elektrowstrząsy, 
 poniżanie seksualne,  
 wbijanie igieł pod paznokcie rąk i stóp. 

 

Globalny kryzys: 

157 – liczba państw, które ratyfikowały Konwencję ONZ w sprawie zakazu stosowania 
tortur  

141–  liczba państw, w których Amnesty International odnotowała stosowanie tortur 
w ciągu ostatnich 5 lat  

 


