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Deres Eksellense,
Jeg skriver for å uttrykke min bekymring over bortføringer, tvangskonvertering og
tvangsekteskap av mindreårige jenter fra religiøse minoriteter i Pakistan. Ifølge
menneskerettighetskommisjonen i Pakistan ble rundt 1000 jenter tvangskonvertert i Sindhprovinsen alene i 2018. Mange flere blir sannsynligvis bortført, tvangsgiftet og voldtatt over
hele Pakistan. Dette bryter med artikkel 20 i Pakistans grunnlov og artikkel 18 i den
internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter som gir rett til religions- og
trosfrihet for alle, og friheten til å velge religion eller tro av fri vilje, ikke gjennom tvang.
Menneskerettighetskommisjonen i Pakistan melder også at politiet ofte velger å overse
rapporter om bortføring og tvangskonvertering, og derved skaper straffefrihet for
gjerningsmennene. Verken de lavere eller de høyere domstolene i Pakistan har fulgt forsvarlige
prosedyrer i saker med beskyldninger om tvangsekteskap og tvangskonvertering. Kommisjonen
viser til at rettsvesenet blir truet av ekstremister eller påvirket av personlige holdninger til å
akseptere påstandene om at kvinnene og jentene konverterer av egen fri vilje, til tross for bevis
på tvang.
Jeg setter pris på Pakistans innsats for å få bukt med dette problemet ved å ratifisere lover som
vedtaket om Hindu-ekteskap og Sindh delstatsforsamlingens lov mot tvangskonvertering.
Imidlertid forekommer tvangskonvertering og tvangsekteskap fortsatt jevnlig og dette må settes
på dagsordenen for at Pakistan skal oppfylle sine nasjonale og internasjonale
menneskerettighetsforpliktelser til å sikre religions- og trosfrihet for alle sine innbyggere.
Jeg anmoder Dem derfor om å bidra til å sikre at:
•
•
•

lover som beskytter minoriteter blir vedtatt i hver provins i Pakistan;
politiet gjennomgår en systemreform for å sikre raskere responstid i tilfeller med
mistanke om bortføring;
rettsvesenet blir reformert for å sikre rettferdige rettssaker når det er mistanke om
bortføring og tvangskonvertering eller -ekteskap. Juridisk opplæring og et system med
større grad av ansvarliggjøring bør innføres for å sikre beste praksis i alle tilfeller.

Jeg takker på forhånd for at De bruker Deres innflytelse som ambassadør til å formidle denne
meldingen til de relevante myndigheter i Deres hjemland.
Med vennlig hilsen

