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Deres Eksellense,  

  

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring angående kidnapping, tvangskonvertering og 

tvangsekteskap av mindreårige jenter som skjer i Pakistan. I en av de siste tilfellene ble Arzoo Raja, 

en 13 år gammel jente, bortført av en 45 år gammel mann som deretter tvang henne til å konvertere til 

Islam og gifte seg med ham. I retten godkjente dommeren ekteskapet og nektet å anerkjenne jentas 

offisielt dokumenterte alder. På grunn av fredelige demonstrasjoner fra sivilsamfunnets 

organisasjoner, har retten nå forsikret at de tidligere dommene vil bli revidert i henhold til lov om 

ekteskapsbegrensning for barn, og at rettferdighet skal skje. 

Deres Eksellense, jeg hører bekymringsfulle rapporter om tvangskonvertering av minoritetsjenter i 

Pakistan, noe som tyder på manglende beskyttelse. Tidligere i år ble en annen mindreårig jente, 14 år 

gamle Maira Shahbaz, bortført, tvangskonvertert og gift bort til en eldre muslimsk mann. Retten 

avgjorde først at jenta måtte fortsette å bo hos bortføreren, til tross for at ekteskapskontrakten var 

falsk. Hun klarte senere å rømme og får nå hjelp fra en advokat. 

Kristne og hinduistiske mindreårige jenter er spesielt utsatt for denne typen forfølgelse. Sindh-

provinsen er en av de få provinsene som har implementert loven om restriksjon av barneekteskap, 

som gjør det til et lovbrudd å gifte seg med en jente under 16 eller en gutt under 18 år. 

Implementering av lignende lovgivning vil gjøre det mulig for andre provinser å beskytte 

minoritetsjenter mer effektivt mot slike lovbrudd. 

Jeg verdsetter Pakistans innsats for å redusere tvangsekteskap og tvangskonverteringer ved å 

implementere lover som forbyr dette. Derfor blir jeg skuffet over å høre rapporter om at 

minoritetsjenter fortsatt ikke blir tilstrekkelig beskyttet mot angrep. Jeg tror det er behov for økt 

innsats for å løse problemene rundt tvangsomvendelse og tvangsekteskap. Jeg ber Dem derfor 

ærbødigst gripe inn for å sikre at:  

• Mindreårige minoritetsjenter som er blitt tvangsgiftet og tvangskonvertert, blir beskyttet og 

sikret nødvendig rettshjelp og rettferdige rettssaker  

• Lovgivning for å stoppe utøvelsen av tvangsekteskap og tvangskonvertering av 

minoritetsjenter, som for eksempel loven om restriksjon av barneekteskap, blir implementert i 

alle provinsene i Pakistan.   

  

Med vennlig hilsen   

 


