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Deres Eksellense,  

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for arrestasjonen og fengslingen av Mubarak Bala, 

en fremtredende humanetiker i Nigeria. Han sitter nå i varetekt hos delstatspolitiet i Kano. 

Den 28. april ble Mubarak Bala arrestert av politiet i hjemmet sitt i Kaduna etter å ha skrevet 

et innlegg på Facebook der han uttrykte sitt livssyn. Et advokatfirma i delstaten Kano vurderte 

dette som overtredelser av loven om nettkriminalitet, paragraf 26(1)(c), og anmeldte ham til 

politiet. Han ble arrestert og varetektsfengslet på Gbabasawa politistasjon i delstaten Kaduna. 

30. april ble han overført til delstaten Kano hvor han siden har blitt holdt i politiets varetekt.  

Ifølge den nigerianske grunnloven har Bala rett til å snakke med sin advokat for å kunne 

forsvare seg selv. Han har imidlertid ikke fått tilgang til verken advokat eller fått se sin 

familie.  

Lokale organisasjoner er bekymret for dødstruslene mot Bala. Politiet holder også 

oppholdsstedet til Bala hemmelig og rettferdiggjør dette med risikoen for angrep dersom det 

blir kjent hvor han befinner seg. Av samme grunn har politiet heller ikke avklart om Bala er 

siktet for noen forbrytelse. Regjeringen er ansvarlig for Balas sikkerhet enten han er siktet for 

noen forbrytelse eller ikke. Hvis politiet i Kano ikke kan garantere Balas sikkerhet, bør han 

løslates og fraktes trygt til hjemmet sitt, eller overføres til en rettsinstans som kan beskytte 

ham mot angrep. 

Derfor anmoder jeg ydmykt om din inngripen for å sikre at:  

• Mubarak Bala blir løslatt umiddelbart og ubetinget; 

• dødstruslene mot Bala blir tatt hånd om, og at han gis full beskyttelse som garanteres 

av både den nigerianske grunnloven og folkeretten; 

• Balas situasjon avklares umiddelbart, og han får tilgang til sin advokat; 

• eventuell videre påtale blir overført til et område hvor staten kan sikre Balas sikkerhet; 

• den årelange marginaliseringen av religiøse minoriteter og ikke-troende i delstater som 

praktiserer sharia-lover opphører. 

 

Vennlig hilsen,  

 


