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Deres Eksellense  

Jeg er bekymret over tvangsstengingen av barnehjemmene Du Merci Center i Kano og 

Kaduna, og arrestasjonen av lederen.  

Professor Richard Solomon Musa Tarfa og kona, fru Mercy Solomon Tarfa, åpnet Du Merci-

senteret for å ta seg av forlatte og sårbare barn i Kano City. Jeg har forstått at barnehjemmet 

er registrert hos flere statlige organer i delstaten Kano, og dessuten har en erklæring fra 

høyesteretten i Kano som bekrefter dets legitimitet som en trosbasert veldedighets-

organisasjon med fulle driftsrettigheter.  

Den 25. desember 2019 invaderte og ransaket væpnede, ledsaget av agenter fra det nasjonale 

byrået mot menneskehandel (NAPTIP), et av Du Merci-barnehjemmene uten 

ransakingstillatelse.. De tok med seg 19 barn til Nassarawa barnehjemmet i Kano. Den 31. 

desember måtte professoren bli med politiet da de tok seg inn i Du Merci-senteret i delstaten 

Kaduna, der åtte barn ble tatt med og fraktet til Nassarawa barnehjemmet. Disse barna mister 

nå skolegang og det eneste hjemmet de kjenner.  

Professor Tarfa ble opprinnelig anklaget for å ha drevet et barnehjem uten tillatelse. Da hans 

kone viste fram dokumenter som viste at barnehjemmet var registrert med fulle 

driftsrettigheter, ble imidlertid anklagen endret til kriminell konspirasjon og bortføring av 

mindreårige. Disse beskyldningene er ubegrunnede og bærer preg av onde hensikter. 

Professoren sitter fortsatt i varetekt, siden han ikke har vært i stand til å oppfylle de strenge 

kausjonsvilkårene. 

Jeg ber derfor ydmykt om at De griper inn for å sikre at: 

• rettferdige rettsprosser blir fulgt og at professor Tarfa løslates umiddelbart uten 

betingelser;  

• det legges til rette for at Du Merci-barna raskt vender tilbake til sitt trygge hjem før de 

utsettes for ytterligere traumer;  

• det gjøres tiltak mot den langvarige marginaliseringen av trosminoriteter i delstater 

som praktiserer sharia-lovgiving. 

 

Vennlig hilsen 

 


