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Deres Eksellense 

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over fengslingen av Asif Pervaiz, som ble arrestert i 2013 

anklaget for blasfemi og dermed brudd på pakistansk straffelov 295A, 295B og 295C. Pervaiz hadde en 

diskusjon med noen kolleger fordi de presset ham til å avstå fra sin kristne tro. Kort tid etter ble telefon 

hans stjålet fra arbeidsplassen hans, og han ble arrestert av politiet, som fortalte ham at blasfemiske 

tekster hadde blitt sendt fra mobiltelefonen hans. Fem år senere har Pervaiz ennå ikke fått noen dom. 

Saken føres fortsatt i distriktsdomstolen i Lahore hvor retten undersøker bevis og avhører vitner. 

Deres Eksellense, jeg er bekymret for at situasjonen for Pervaiz har blitt rigget som hevn for at han 

nektet å konvertere, og at han er uskyldig i blasfemianklagen. Hvis dette er sant, har Pervaiz ikke gjort 

noe galt, men er i stedet blitt angrepet på grunn av sin tro. 

Siden 2011 har rundt 100 blasfemissaker blitt registrert i Pakistan, med nesten like mange fengslet 

anklaget for blasfemi. Andre har blitt drept av mobber provosert av blasfemi-beskyldninger, 

uavhengig av anklagens riktighet. I flere tilfeller framsettes falske påstander om blasfemi mot 

religiøse minoriteter som er involvert i personlige eller juridiske konflikter med naboer eller arbeids-

kolleger. 

Får jeg respektfullt minne deg på din regjerings forpliktelser til å opprettholde retten til tros- og 

religionsfrihet for alle pakistanere, som garantert i den pakistanske forfatning og den internasjonale 

konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som Pakistan er part i. Nasjonen Pakistan er derfor 

forpliktet til å sikre at alle under dens jurisdiksjon kan utøve og uttrykke sin religion, tanke og 

samvittighet både offentlig og privat, alene eller sammen med andre. 

Jeg ber i all ydmykhet om at De aktivt bidrar til at:  

- de grunnleggende menneskerettighetene til Asif Pervaiz respekteres; 

- hans sak løses raskt i høringer som overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder; 

- dersom saken hans viser seg ubegrunnet, skal han frikjennes og settes fri umiddelbart; 

- det gjøres anstrengelser for å sikre at troende fra alle religioner blir beskyttet mot falske 

anklager om blasfemi i Pakistan. 

Jeg vil på forhånd takke for de handlinger De finner å kunne bidra med for å fremme tros- og 

religionsfrihet i Pakistan, inkludert et rettferdig utfall for Asif Pervaiz. 

Med vennlig hilsen 


