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Deres Eksellense, 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over 271 pastorer og kirkemedlemmer i Jaunpur i Uttar 

Pradesh-staten. Disse har blitt tiltalt for en rekke forbrytelser, blant annet forsøk på å konvertere 

hinduer ved hjelp av narkotika og spre løgner om hinduismen. De 271 kristne ble i utgangspunktet 

frikjent for alle forbrytelser av en domstol i august, men nå er de anklaget for ulike kriminelle 

handlinger som svindel, ødeleggelse av gudshus og fordommer mot nasjonal integrasjon. 

Deres Eksellense, jeg er bekymret for at de siste arrestasjonene signaliserer en vekst i religiøs 

intoleranse mot kristne og andre religiøse minoriteter i Uttar Pradesh-staten, og at politiet ikke 

beskytter minoriteter mot angrep i tilstrekkelig grad. Faktisk virker det som om flere av de 

rapporterte arrestasjonene er vilkårlige. Politibetjenter har også oppløst bønnemøter og truet 

pastorer med å slutte å samles til kirkemøter. Politiet og domstolene ser til og med ut til å tro at 

evangeliske aktiviteter og bønnesamlinger er ulovlige eller kriminelle. I tillegg er kristne og andre 

religiøse minoriteter i Uttar Pradesh mål for voldelige angrep fra hinduistiske nasjonalistiske grupper, 

uten straffereaksjoner. 

Jeg forstår at landet ditt har en rik tradisjon og et juridisk rammeverk som støtter trosfrihet. Kan jeg 

respektfullt minne deg på myndighetenes forpliktelser til å beskytte retten til trosfrihet for alle 

indere, som garanteres av Indias grunnlov og den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter, som India har undertegnet på. Følgelig er staten India forpliktet til å sikre at alle under 

sin jurisdiksjon kan utøve sin tanke-, samvittighets- og religionsfrihet offentlig eller privat, alene eller 

med andre. 

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

- Alle handlinger rettet mot kristne og andre religiøse minoriteter i Uttar Pradesh stoppes 

umiddelbart; 

- De anklagede troende får en rettferdig rettssak; 

- Straffriheten i Uttar Pradesh-staten avsluttes ved at gjerningsmenn holdes ansvarlige for 

religiøst motiverte trusler og vold; 

- Minoriteters rett til å utøve sin trosfrihet respekteres og opprettholdes av myndighetene på 

alle nivåer og i alle delstater i India. 

Jeg takker på forhånd for at du bruker din innflytelse som ambassadør og for at du formidler denne 

meldingen til de relevante myndighetene i hjemlandet ditt. 

Med vennlig hilsen, 


