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Deres Eksellense, 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over den fortsatte fengslingen av pastor Bakhrom Kholmatov 

fra Sunmin Sunbogym-kirken. Pastor Kholmatov ble arrestert den 10. april 2017. Den 20. juli samme år 

dømte byretten i Khujand i Tadsjikistans Sogd-region ham til tre års fengsel for å ha ”sunget 

ekstremistiske sanger i kirken og på denne måten fremkalt 'religiøst hat'”. 

Pastor Kholmatovs forbrytelse er angivelig at hans kirke brukte sanger basert på bibelske tekster, for 

eksempel "Lov Gud, O land som ikke tror", "Guds hær marsjerer", og "Vår kamp er ikke mot kjøtt og 

blod". Religiøse eksperter anser disse sangene som "ekstremistiske" og "et kall til folk om å styrte 

regjeringen". Tvert imot, disse sangene og bøkene omhandler fredelige betraktninger om Gud og det 

kristne livet. De inneholder ingen kall til vold og utgjør absolutt ingen trussel, hverken mot mennesker 

eller regjeringen. 

Pastor Kholmatov har blitt fengslet for handlinger som inngår i en fredelig praksis av hans kristne tro. 

Følgelig kan hans arrest og dom bare være basert på hans religiøse tro. Disse handlingene mot Pastor 

Kholmatov er derfor i strid med internasjonale menneskerettigheter, herunder FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter, som Tadsjikistan er part i.’ 

Din Eksellense, jeg er bekymret for at pastor Kholmatovs arrest indikerer et behov for større 

beskyttelse av retten til fri utøvelse av religion eller tro i Tadsjikistan. Faktisk rapporterer 

internasjonale nyhetsbyråer at en rekke individer står overfor ekstremisme-relaterte anklager for å 

ha utøvd sin tro på fredelig måte, men utenfor de offisielt anerkjente religiøse samfunnene. Jeg 

forstår at Tadsjikistan trenger å beskytte sine borgere mot trusselen fra ekstremistiske grupper. 

Imidlertid vil det ikke bekjempe ekstremisme å utøve kontroll over troende som fredelig utøver sin 

tro. 

Jeg ber deg i all ydmykhet om å gripe inn i denne saken for å sikre at de grunnleggende 

menneskerettighetene til pastor Kholmatov respekteres og at domstolens vedtak blir omstøtt. Jeg 

oppfordrer deg også til å bruke din innflytelse for å sikre at alle individer i Tadsjikistan får utøve sin tro 

på fredelige måter. På forhånd, takk for alle initiativ du kan ta i denne forbindelse. 

 

Med vennlig hilsen, 

 


