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Deres Eksellense 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over en rekke brudd på religionsfriheten som har funnet sted 
i Tuxpan de Bolaños i Jalisco-staten, og ber om at myndighetene griper inn. 

Folk fra religiøse minoriteter har flere ganger blitt kastet ut fra sine hjem i Tuxpan de Bolaños. Dette 
har ført til at 64 menn, kvinner og barn fra Huichol-folket er blitt fordrevet ved tvang. Den 4. desember 
ble 42 Jehovas vitner og 22 protestanter fjernet fra byen med makt og fraktet med lastebil opp i 
fjellene, hvor de ble overlatt til seg selv. 

Utvisningen av disse minoritetene kan kun være basert på deres personlige, religiøse tro. Trusler om 
utkasting har pågått siden 6. desember 2015, da landsbyrådet vedtok at de protestantiske innbyg-
gerne ville bli utvist dersom de nektet å konvertere til den romersk-katolske tro. Etter dette vedtaket 
i 2015 ble 20 protestantiske familier (ca. 50 personer inkludert barn) kastet ut i januar 2016. Jalisco-
statens kommisjon for menneskerettigheter anbefalte i desember 2015 dialog for å løse problemet, 
men religiøs intoleranse fortsetter. Utvisningen av religiøse minoriteter basert på deres tro represen-
terer en alvorlig urett og er et graverende brudd på deres menneskerettigheter. 

Deres regjering har uttrykt sin forpliktelse til å støtte og opprettholde religiøs frihet, slik den er 
beskyttet i den meksikanske grunnloven og i det juridiske systemet, så vel som i de internasjonale 
avtalene regjeringen er en del av. Denne forpliktelsen ser imidlertid ikke ut til å ha resultert i 
fungerende tiltak i lokalt styre og stell. 

Derfor appellerer vi til meksikanske myndigheter på både føderalt og statlig nivå, for å sikre: 

- at alle som er blitt fordrevet fra Tuxpan de Bolaños får en trygg retur, får tilbake sine 

eiendommer og får garanti for sin sikkerhet; 

- at ytterligere utvisninger blir forhindret I denne landsbyen; 

- at man i Jalisco-staten får slutt på den rådende praksis at overgriperne går fri for straff, 

gjennom å holde gjerningsmenn ansvarlige for trusler, vold og utvisning; 

- at de grunnleggende menneskerettigheter, inkludert religionsfrihet og trosfrihet, 

respekteres og opprettholdes av myndighetene på alle nivåer og i alle delstater i Mexico. 

Jeg takker på forhånd for de tiltak De kan gjøre i denne saken. 

Med vennlig hilsen 


