
Stefanusprisen 2014 til
ASMA JAHANGIR

pakistansk advokat og menneskerettighetsaktivist

Kommer til Oslo i september for å motta Stefanusprisen

Asma Jahangir er en fremtredende menneskerettighetsaktivist i Pakistan. Hun har viet livet sitt til å jobbe for rettighetene 
til religiøse minoriteter, kvinner og barn i Pakistan. Hun er en sterk kritiker av Pakistans diskriminerende blasfemilover og  
Hudood-forordninger – og av tvangskonvertering. Jahangir var FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet fra 2004 til 
2010.

Komiteens begrunnelse for å tildele Jahangir Stefanusprisen:
• Asma Jahangir (62) har jobbet for menneskerettigheter og trosfrihet i 

over 40 år.
• Hun er en av få som tør å stå opp mot de beryktede blasfemilovene og 

Hudood-forordningene i Pakistan.
• Hun har hjulpet mange kristne og andre religiøse minoriteter i Pakistan, 

både gjennom sine internasjonale verv og sin advokatpraksis i 
Pakistan.

• Hun gjorde en solid innsats i vervet som FNs spesialrapportør for tros- 
og livssynsfrihet (2004-2010).

• Hun har gjort en uvurderlig innsats for barn og kvinners rettigheter i 
Pakistan.

• Med muslimsk bakgrunn risikerer hun mye ved å engasjere seg så 
sterkt for diskriminerte og forfulgte religiøse minoriteter i sitt hjemland.

• Gjennom sin advokatpraksis har hun styrket rettssikkerheten for utsatte 
grupper som religiøse minoriteter, barn og kvinner.

• Hun har kjempet mot et internasjonalt forbud mot fornærmelse av 
religion og religiøse følelser.

• Ved å gi prisen til Asma Jahangir ønsker komiteen å løfte frem og styrke krefter i det pakistanske samfunnet som 
fremmer grunnleggende menneskerettigheter, herunder trosfriheten.

Stefanuspriskomiteen, mai 2014
Odd Einar Dørum (komitéleder)   Line Henriette Holten Hjemdal
Knut Vollebæk     Gard Lindseth

TIL OSLO I SEPTEMBER
Stefanusprisen overrekkes Asma Jahangir under et eget prisarrangement i Oslo den 2. september 2014. Mens hun er i 
Norge vil hun også delta på et åpent seminar; treffe det pakistanske miljøet i Oslo og ha møter med embetsverk, politikere 
og menneskerettighetsmiljøet. Mer om dette etter hvert som detaljene kommer på plass.

Asma Jahangir sier at hun er beæret over å motta Stefanusprisen for 2014, og kommenterer:
– Religions- og trosfrihet er en nøkkel til å bygge en global, demokratisk kultur.

OM STEFANUSPRISEN
Stefanusalliansen tildeler Stefanusprisen til en person som har gjort seg særlig bemerket i kampen for trosfrihet og 
menneskerettigheter. Prisvinneren avgjøres av en komité nedsatt av Stefanusalliansen. For perioden 2014-2016 har 
komiteen følgende seks medlemmer:

• Tre medlemmer uten formell tilknytning til organisasjonen: Odd Einar Dørum (komitéleder), Line Henriette Holten 
Hjemdal og Knut Vollebæk.

• Én representant fra Stefanusalliansens styre: Gard Lindseth og to fra staben (ikke stemmeberettiget).
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UTTALELSER OG GRATULASJONER

Odd Einar Dørum, leder for Stefanuspriskomiteen:
– Med stort personlig mot har Asma Jahangir stått opp for trosfrihet, i et utfordrende 
og til dels fiendtlig miljø, gjennom flere tiår. Både gjennom sin advokatpraksis i 
Pakistan og sine høytstående FN-verv, har hun vist at det nytter å arbeide tålmodig 
og prinsipielt med vern for minoritetsgrupper og enkeltpersoner, selv om det har en 
høy personlig kostnad. Det blir en stor glede å ta imot henne i Norge til høsten, når 
hun kommer for å motta en svært velfortjent Stefanuspris. (Foto: Stortingsarkivet/
Scanpix)

Hadia Tajik, stortingsrepresentant (Ap), leder av Justiskomiteen:
– Asma Jilani Jahangir er et kraftfullt forbilde for kvinner over hele verden. I flere tiår 
har hun kjempet utrettelig for kvinners rettigheter, og for å bedre kårene til de som 
opplever å bli undertrykket eller holdt utenfor. Med imponerende utholdenhet 
konfronterer advokaten og menneskerettighetsaktivisten ansvarlige politikere. Vi 
har alle mye å lære av hennes mot, og hennes vilje til å skape nødvendig 
forandring. (Foto: Stortinget/Terje Heiestad)

Bjørn Engesland, generalsekretær i Helsingforskomiteen:
– Asma Jahangir er en sterk, modig og engasjert menneskerettighetsforsvarer. Jeg 
har hatt gleden av å møte henne flere ganger og har sett hennes arbeid i Pakistan 
og i FN på nært hold. Motkreftene er sterke og hun har tatt stor personlig risiko. I 
mange år har Asma Jahangir gjort en innsats for menneskerettighetene som det 
står stor respekt av. Hun er en verdig prisvinner. (Foto: Helsingforskomiteen)

Cecilie Landsverk, Norges ambassadør i Islamabad:
– Jeg kjenner Asma Jahangir som en meget modig kvinne, som tør å tale høyt og 
tydelig for minoriteters rettigheter og mot urettferdighet, der andre tier. Hennes 
grundighet og faglig dyktighet i behandling av kompliserte saker som advokat og 
som talsmann, gjør at hun blir hørt og respektert. Selv sterke motstandere må gi 
tapt når hun argumenterer så overbevisende og med slik glød om rettferdighet og 
toleranse i samfunnet. Hun fortjener vår anerkjennelse og støtte.» (Foto: UD)

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge:
– Asma Jahangir er et av de modigste mennesker jeg vet om. Med fare for eget liv 
og til tross for trusler mot egen familie har hun konsekvent stått opp for rettighetene 
til de mest utsatte. Det unike med Asma er at hun like selvfølgelig og effektivt 
forsvarer andres rettigheter i spennet mellom gatene i Lahore, i Pakistans 
høyesterett eller i FNs sikkerhetsråd. Et stort antall mennesker lever i dag fordi 
Asma kjempet for deres sak. I tillegg er hun en evig inspirasjon og et viktig korrektiv  
til utallige av oss som kjemper for menneskerettigheter sammen med henne. (Foto: 
Amnesty Norge)

Hans Aage Gravaas, generalsekretær i Stefanusalliansen:
– Om vi i Stefanusalliansen har hatt og har et særskilt fokus på forfulgte kristne, er 
vi samtidig opptatt av trosfrihet for alle. Menneskers rett til å ha en tro, å skifte tro 
og å praktisere sin tro, offentlig så vel som privat, er en helt grunnleggende 
menneskerettighet. Asma Jahangir er en verdig vinner av Stefanusprisen. Hun har 
frimodig utfordret angrep på trosfriheten nasjonalt og internasjonalt, og på tvers av 
livssynsgrenser. Hun er i så måte et flott eksempel til etterfølgelse. (Foto: Lars O. 
Flydal)
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OM PRISVINNEREN
 

Bakgrunn og studier
Asma Jilani Jahangir (født 27. januar 1952 i Lahore) kommer fra en politisk og aktivistisk, muslimsk familie. Ble aktiv i 
kampen mot militærdiktaturet i Pakistan i ung alder. Studerte jus, Bachelor of Law fra Punjab University (1978), og har 
også en Bachelor of Arts fra Kinnaird College (1974).

Kamp for kvinners rettigheter
I 1980 etablerte Asma sammen med søsteren Hina Jilani Pakistans første kvinnelige advokatselskap. Etablerte samtidig 
nettverket Women’s Action Forum (WAF), en gruppe som jobbet mot Pakistans diskriminerende lovverk, som Hudood-
forordningene, som blant annet tillater kriminalisering av voldtektsofre.

I 1982 ledet Jahangir en protestmarsj i Islamabad, mot religiøs familielovgivning som innskrenket kvinners 
rettigheter betraktelig. I 1986 startet Asma og søsteren Hina Pakistans første frie rettshjelpsenter; AGHS Legal Aid.

Trusler og husarrest
I 1995 forsvarte hun en 14 år gammel kristen gutt, Salmat Masih, som var 
anklaget for blasfemi. De vant saken, men Asma opplevde mange trusler 
mens den pågikk; blant annet ble bilen hennes smadret utenfor 
Høyesterett, og hun selv og sjåføren ble truet på livet. Jahangir og familien 
er blitt angrepet flere ganger; de har hatt innbrudd i hjemmet, blitt gisseltatt 
og har mottatt flere dødstrusler.

I 1983 ble Asma Jahangir satt i husarrest og så fengslet av 
militærregimet, for å ha kjempet for politiske og grunnleggende rettigheter. 
Hun ble igjen satt i husarrest i 90 dager i 2007, da det ble innført 
unntakstilstand i Pakistan.

FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet
Fra 1998 til 2004 var Asma Jahangir FNs spesialrapportør for 
utenomrettslige og vilkårlige henrettelser. Fra 2004 til 2010 var hun FNs 
spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet. I 2010 ble hun den første 
kvinnelige presidenten for the Supreme Court Bar Association (SCBA) i 
Pakistan.

Under sitt mandat som FNs spesialrapportør for tros- og 
livssynsfrihet var Asma Jahangir opptatt av å bekjempe kriminaliseringen av «defamation of religion». Hun trakk linjer 
mellom den internasjonale debatten om «defamation of religion» i FN, ledet an av Organization for Islamic Cooperation 
(OIC), og blasfemilovene som er et utbredt problem i Pakistan. Om blasfemilovgivning sa hun at «religion can be used as 
a tool of fear, used against minorities, and to crush internal dissent».

Retten til å skifte religion, samt fulle rettigheter for religiøse minoriteter, var også saker hun jobbet målbevisst 
med. Asma Jahangir mener at religion er en integrert del av en kultur, og at de ulike religioner deler tilstrekkelig mange 
grunnleggende verdier til at det tillater dem å vise respekt for hverandres livssyn.

DISSE HAR MOTTATT STEFANUSPRISEN
Biskop Thomas, Egypt, 2005   Victor Biak Lian, Burma, 2010

Doan Trung Tin, Vietnam, 2007   Samuel L. S. Salifu, Nigeria, 2012
Tim A. Peters, Korea/Kina, 2008   Asma J. Jahangir, Pakistan, 2014

FOR KOMMENTARER OM PRISTILDELINGEN, KONTAKT:
Odd Einar Dørum (leder av Stefanuspriskomiteen): 975 54 940
Ed C. Brown (leder av menneskerettighetsseksjonen, Stefanusalliansen): 977 25 015
Kristin Storaker (menneskerettighetsrådgiver og priskomitémedlem, Stefanusalliansen): 416 03 837
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