Ambassadør H.E. Hr. Said Rustamov

Deres Eksellense,

Jeg skriver for å uttrykke min bekymring for 49 år gamle Tulkun Astanov, en muslimsk mann
som for tiden sitter fengslet. I november 2020 ble han dømt til fem års fengsel for å gjentatte
ganger på fredelig vis ha forsvat retten til tros- og religionsfrihet for muslimer. For eksempel
da Astanov forsvarte to kvinners rett til å bruke hijab i en domstol i Tasjkent.
I tiltalen mot Astanov ble det hevdet at ekstremistisk materiale relatert til terrororganisasjonen
IS ble funnet på mobiltelefonen hans. Anklagerne har imidlertid ikke vært i stand til å
fremlegge bevis for slikt materiale eller bevise noen som helst forbindelse mellom
terrorgruppen og innholdet på Astanovs telefon. På sosiale medier har Astanov aldri publisert
noe som ligner ekstremistisk materiale, kun læresetninger fra profeten Muhammed og
opplysning om religiøse festivaler og høytider for muslimer. Tvert imot advarte Astanov sine
følgere på sosiale medier om IS.
Deres Eksellense, la meg få gjøre Dem oppmerksom på rapporter om den dårlige behandlingen
Astanov har opplevd i fengsel. Han har blitt torturert og slått av fengselsbetjenter, med
blåmerker på kropp og ansikt, ene og alene for å be sine daglige bønner. Videre har de nektet
ham å lese Koranen.
Dessverre er ikke Astanovs situasjon unik. Også andre fanger i Usbekistan nektes retten til
religionsfrihet og blir hindret i å be sine daglige bønner og lese fra deres hellige skrifter. Noen
har også blitt utsatt for tortur fordi de fastet under Ramadan, blitt nektet helsehjelp og ikke
mottatt den medisinske behandlingen betalt for av deres familier. FN har uttrykt bekymring for
de uverdige soningsforholdene og den dårlige behandlingen av fanger i Usbekistan.
Jeg tror at Usbekistan er en nasjon som søker å beskytte sine borgere ved å overholde de
internasjonalt forpliktende menneskerettighetene nasjonen har bundet seg til å følge, inkludert
FNs standard minimumskrav for behandling av fanger, også kalt Mandelareglene.
Jeg ber derfor ærbødigst om Deres inngripen for å sikre at:
•
•
•

Tulkun Astanov umiddelbart blir løslatt og gjenforent med sin familie
Usbekistans myndigheter respektfullt overholder den grunnleggende menneskeretten
til å uttrykke sin religion og tro, inkludert retten til å kritisere myndighetene dersom
denne friheten ikke respekteres
Fengselsmyndigheter som har praktisert tortur mot fanger blir holdt ansvarlige for deres
gjerninger.

Ærbødigst

