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Deres Eksellense, 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over økningen i menneskerettighetsbrudd mot religiøse 

minoriteter i Russland. Lovendringen om «anti-misjonering» i religionsloven av juli 2017 og tilhørende 

administrativ lovgivning, som en del av Yarovaya-loven, er uttrykt i så vage og vide termer at også 

fredelig praktisering av religion kan bli straffet. Følgelig har russiske myndigheter gått til aksjon mot en 

rekke religiøse minoriteter i Russland som ikke har begått noen forbrytelse, men fredelig praktiserer 

sin tro. 

Russland har ratifisert den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og er derfor 

forpliktet til å sikre retten til religions-, menings- og samvittighetsfrihet for alle som hører inn under 

nasjonens jurisdiksjon. Denne retten inkluderer frihet til å utøve egen valgt religion eller tro offentlig 

eller privat, alene eller med andre. De nåværende, omfattende lovbestemmelsene og måten de utøves 

på, er i strid med denne retten til fritt å utøve sin religion. 

Deres Eksellense, over 50 Jehovas vitner står nå overfor strafferettslig forfølgelse etter at deres 

religiøse samfunn ble utpekt som en «ekstremist-organisasjon». Ifølge Forum 18, er 22 Jehovas vitner 

for tiden fengslet, mens 3 andre er under husarrest og 27 er underlagt reiserestriksjon. 

Politi og rettsinstanser øker også presset på protestanter i Nizhny Novgorod-regionen. De bruker 

både lovendringen om «anti-misjonering» og innvandringsloven til å straffe kirker og deres 

medlemmer for aktiviteter som å invitere studenter til feiringer eller legge ut video av tilbedelse på 

sosiale medier.  

Muslimske litteraturlesere av den ikke-voldelige teologen Said Nursi er også mål for arrestasjon og 

rettsforfølgelse. Det er kjent at 6 muslimske menn som enten er fengslet eller sitter i varetekt i påvente 

av appell - har blitt funnet skyldig i å ha deltatt i møter der de leser Nursis verker. 

Jeg ber vennlig om at De involverer Dem i disse sakene for å bidra til at:  

- alle rettshandlinger rettet mot religiøse minoriteter i Russland for fredelig utøvelse av sin tro, 

stoppes umiddelbart; 

- de fengslede troende vil få sine rettssaker gjennomført på en rettferdig måte, og at dersom 

deres saker viser seg ubegrunnet, vil de bli frikjent og løslatt umiddelbart; 

- Religionsloven med tilhørende administrative kodeks blir revidert og målsettingen for disse 

lovene begrenses slik at de ikke kan brukes mot enkeltpersoner eller grupper som fredelig 

utøver sin religion eller tro. 

På forhånd takk for at De bruker Deres innflytelse som ambassadør til å overbringe dette budskapet til 

de rette myndigheter i Deres land. 

Vennlig hilsen 

 


