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Deres Eksellense, 

Jeg vil gratulere deg med resultatene i de parlamentariske valgene. Det indiske demokratiets styrke 

og vitalitet er bevist igjen. Men med stor makt følger enda større ansvar. 

Deres Eksellense, jeg er bekymret for økningen av religiøs intoleranse mot religiøse minoriteter i 

India. Som dokumentert i rapporter fra sivile organisasjoner, øker angrep fra mobber som tar loven i 

egne hender og angriper religiøse minoriteter, spesielt kristne og muslimer. Organisasjonen Hate 

Crime Watch dokumenterte 254 hendelser med forbrytelser rettet mot religiøse minoriteter mellom 

januar 2009 og oktober 2018. Omtrent 90 prosent av disse angrepene skjedde etter 2014, og de 

resulterte i at minst 91 personer ble drept og 579 skadet. Muslimer var ofre i 62 prosent av sakene 

og kristne i 14 prosent. Disse inkluderer sammenstøt mellom ulike religiøse grupper, angrep på 

blandede ektepar med ulik religiøs bakgrunn, og vold relatert til beskyttelse av storfe og religiøse 

omvendelser. Ifølge en fersk rapport fra Åpne Dører økte antall rapporterte forekomster av religiøs 

forfølgelse mot kristne over fire ganger mellom 2014 og 2017. Flere hendelser ble rapportert i de tre 

første månedene av 2018 enn hele året 2014 og 2015. 

Samtidig gjennomføres angrep mot minoriteter med stor grad av straffrihet. Enkelte ganger holder 

myndighetene med gjerningsmennene som har krenket andres trosfrihet, noe som gjør det vanskelig 

for ofrene å få hjelp og kreve sine rettigheter. Det er også rapporter om politi som begår forbrytelser 

og forverrer hendelser. I en rekke tilfeller hvor mobber har angrepet personer anklaget for å slakte 

storfe, har politiet levert inn klager mot ofrenes familiemedlemmer og medarbeidere i henhold til 

lover som forbyder slakt av storfe. Politiet har også arrestert medlemmer av religiøse minoriteter for 

"religiøs praksis". 

Jeg forstår at India har en rik tradisjon og juridiske rammeverk som støtter trosfrihet. Retten til 

trosfrihet for alle indere er garantert i Indias grunnlov og den internasjonale konvensjonen om sivile 

og politiske rettigheter som India har ratifisert. Følgelig har alle indere rett til å fritt velge og forandre 

sin religion og samvittighet. De har også rett til å utøve og uttrykke sin tro fredelig, offentlig eller 

privat, alene eller med andre. 

Jeg ber Dem ydmykt om å sikre at: 

- de indiske myndighetene implementerer indisk høyesteretts direktiv for "forebyggende, 

avhjelpende og straffende" tiltak for å stoppe bruk av lynsjing; 

- minoritetsgruppers rett til å utøve religions- og trosfrihet respekteres og beskyttes av 

myndighetene på alle nivåer og i alle delstater i India; 

- at voldsforbrytere mot religiøse minoriteter blir stilt for retten 

Jeg takker på forhånd for å bruke Din innflytelse som ambassadør og formidle denne meldingen til de 

relevante myndighetene i hjemlandet ditt. 

Med vennlig hilsen, 


