Hans Eksellense, Ambassadør Zaheer Pervaiz Khan

Deres Eksellense,

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for det rådende problemet med tvangskonvertering
og tvangsekteskap av minoritetsjenter i Pakistan. Tillat meg å gjøre oppmerksom på saken
om 13 år gamle Shakaina Masih, en kristen jente som ble bortført 19. februar. Etter å ha
kontaktet politiet, ble jentas foreldre, Jhonson og Samina Masih, bare vist en islamsk
vigselsattest og en konverteringsattest, og ble fortalt at deres mindreårige datter hadde giftet
seg med en muslimsk mann ved navn Ali Bashir og konvertert fra kristendom til islam. I
skrivende stund har Shakaina fremdeles ikke fått komme i kontakt med sine foreldrene og
hun befinner seg stadig i varetekt hos sin bortfører i Okara distriktet..
Deres Eksellense, Senatets komité for religiøse saker avviste tidligere i år et lovforslag om
beskyttelse av Pakistans minoriteter mot religiøst motivert vold, inkludert
tvangskonvertering. Lignende lovgivning har tidligere vært motarbeidet, noe som fortsetter å
skape problemer fordi det oppmuntrer overtrederne og øker sårbarheten til minoritetsjenter.
Jeg tror at Pakistan ønsker å opprettholde grunnleggende menneskerettigheter og at landet vil
at hele befolkningen skal respekteres og beskyttes mot lovbrudd, inkludert minoritetsjenter..
Basert på denne og flere tidligere saker, kan det virke som om forfalskede
konverteringssertifikater og vigselsattester påvirker politiet til å frikjenne bortførere og
kidnappere. Hvis dette virkelig er tilfelle, er det ikke bare ekstremt bekymringsfullt, men også
et brudd på pakistanske lov, som forbyr ekteskap med mindreårige. Med respekt vil jeg
oppfordre politiet å etterforske saker der det er mistanke om tvangskonvertering og ekteskap
med mindreårige for å sikre at minoritetsjenters rettigheter blir respektert og beskyttet.
Jeg ber derfor ærbødigst om at De griper inn for å sikre at:
•
•
•

Shakaina Masih umiddelbart blir reddet ut av tvangsekteskapet og gjenforent med
sine foreldrene;
lovforslaget om beskyttelse av minoriteter mot religiøst motivert vold blir lovfestet;
politiet benytter lovene som forbyr ekteskap med mindreårige i saker som gjelder
tvangsmessige omvendelser og ekteskap, samt der falske konverteringssertifikater og
ekteskapsattester er utstedt.

Vennlig hilsen

