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Deres Eksellense  

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for Omar Farouq, en 13 år gammel nigeriansk gutt som ble 

dømt til 10 års fengsel med tvangsarbeid. Han ble dømt 10. august for å ha brukt upassende språkbruk 

mot Allah i en krangel med en venn. Sharia-domstolen i Feli Hockey, Kano, fant ham skyldig i 

blasfemi. Jeg ber om at denne saken blir vurdert på nytt. Nigeria har undertegnet både FNs 

konvensjon om barnets rettigheter og det afrikanske charteret om barnets rettigheter og velferd, og har 

vedtatt Nigerias Lov om barns rettigheter av 2003. Nigeria har derfor påtatt seg å beskytte barns 

menneskerettigheter. Farouqs dom for blasfemi ser ut til å være i strid med disse rettighetene og 

internasjonale standarder. En 13-åring er ennå ikke moden nok til å ta fullt ansvar for sine handlinger.  

Den nigerianske grunnloven gir enhver nigerianer rett til frihet for tanke, samvittighet og religion, og i 

avsnitt 39 anerkjennes deres rett til ytringsfrihet. Jeg er også klar over at seksjon 204 i Nigerias 

straffelov forbyr blasfemi. Imidlertid er forbudet mot blasfemi i dette tilfellet ikke forenlig med den 

enkeltes rett til frihet for tanke, samvittighet og religion og individets ytringsfrihet, som nedfelt i den 

nigerianske grunnloven..  

Deres Eksellense, jeg anerkjenner og setter pris på den innsatsen som den nigerianske regjeringen har 

gjort for å beskytte sine barn gjennom Nigerias Lov om barns rettigheter. Jeg vet at 

delstatsregjeringen i Kano nylig vedtok Kano-statens Barnevernslov. Men fortsatt har flere stater i 

Nord-Nigeria ennå ikke vedtatt lover som sikrer at alle barn under 18 år blir behandlet i henhold til 

barnerettighetsstandarder.   

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

• Omar Farouq blir løslatt, og i påvente av løslatelsen, får møte sin nærmeste familie;  

• hans juridiske bistand får den beskyttelsen de trenger for å forsvare ham effektivt;  

• hvis ytterligere tiltale viser seg nødvendig, at Omar blir overført til en sivil domstol som vil 

sikre hans beskyttelse og trygget;   

• og at arbeidet med å vedta lover som gir beskyttelse i samsvar med Lov om barns rettigheter, 

intensiveres i alle nigerianske stater.  

  

Vennlig hilsen 

 


