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Inleiding 
 

In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Pakistan beschreven voor zover deze van 
belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van ahmadi’s en christenen afkomstig uit 
Pakistan, en voor de besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Pakistaanse ahmadi’s en 
christenen. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere berichten over de positie van 
ahmadi’s en christenen in Pakistan, laatstelijk het bericht van april 2017, in de tekst 
kortheidshalve “het vorige ambtsbericht” genoemd.  
Dit thematisch ambtsbericht beslaat de periode van 1 maart 2017 tot 1 september 2020.  
 
Dit ambtsbericht betreft een feitelijke, zoveel mogelijk neutrale en objectieve weergave van de 
bevindingen gedurende de onderzochte periode en biedt geen beleidsaanbevelingen. 
Het bericht is opgesteld aan de hand van openbare en vertrouwelijke bronnen waarbij gebruik is 
gemaakt van zorgvuldig geselecteerde, geanalyseerde en gecontroleerde informatie. Gebruik van 
een bron betekent niet dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken de opinie van een bron deelt. 
Numerieke gegevens, beschrijvingen en duidingen van specifieke gebeurtenissen en 
omstandigheden kunnen uiteenlopen, afhankelijk van de geraadpleegde bron, resulterend in een 
zekere bandbreedte die ook in dit ambtsbericht kan worden aangetroffen.  
 
Bij de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties van de 
Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), buitenlandse overheden waaronder 
de Pakistaanse overheid, kennisinstituten, Youtube, vakliteratuur en berichtgeving in de 
Pakistaanse en internationale media. Ook liggen vertrouwelijke rapportages van onder andere de 
Nederlandse ambassade in Islamabad aan dit thematisch ambtsbericht ten grondslag.  
Publicaties in het Urdu zijn niet geraadpleegd.  
Van 30 sept. t/m 4 oktober 2019 vond een fact finding missie in Islamabad en Lahore plaats, 
waarbij diverse (internationale) ngo’s, kerkelijke- en mensenrechtenorganisaties en 
vertegenwoordigers van westerse ambassades zijn geraadpleegd.  
 
De hoofdstuk- en paragraafindeling volgt zo exact mogelijk die van de Terms of Reference, incl. 
de aldaar gebruikte nummering (zoals vervat in de brief -zonder kenmerk- van de IND, Team 
Onderzoek en Expertise Land en Taal, aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken dd. 3 juli 
2019). Op verzoek van de IND is een verlengde paragraaf over de situatie van vrouwen in 
Pakistan toegevoegd (§ 2.3.4.10). 
Aan het einde zijn nog vier bijlagen toegevoegd met wetsteksten, rechterlijke uitspraken, 
afkortingen, incl. enkele door Pakistani af te leggen non-ahmadi-verklaringen. 
 

  



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 4 van 125 
 
 

Inhoudsopgave 
 
1  Landeninformatie 
1.1  Basisgegevens 
1.1.1  Land en volk 
1.1.1.1  Religieuze groepen 
  -  Christenen 
  - Ahmadi's 
1.1.1.2  Woonplaatsen van christenen en ahmadi’s 
  -  Rabwah/Chenab Nagar 
1.1.1.3  Essentie van de ahmadi geloofsovertuiging 
1.1.1.4.  Wettelijke status van ahmadi’s 
1.1.2.  Staatsinrichting 
1.1.2.1.   Vertegenwoordiging van christenen in ahmadi’s in verkozen functies 
1.2.  Politieke ontwikkelingen 
 
1.3.   Veiligheidssituatie 
1.3.1.   Relevante veiligheidsontwikkelingen voor christenen en ahmadi’s 
1.3.2.   Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s 
1.3.2.1.   Typering van geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s  
1.3.2.2.   Risico van geweldsincidenten naar regio 
1.3.2.3.   Daders van geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s 
  Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) 
1.3.2.4.   Gerichte moordoproepen tegen ahmadi’s 
1.3.2.5.   Bescherming van christenen en ahmadi’s door de overheid 
1.3.3.  Veiligheidssituatie van ahmadi’s in Rabwah 
1.3.4.   Mogelijkheden voor christenen en ahmadi’s zich te onttrekken aan geweld 
1.3.5.   Sektarische partijen en groeperingen 
  -  Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) 
  -  Tehreek-e-Tahfuz-e-Islam Pakistan (TTIP) 
  -  Aalmi Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat (AMTKN of MTKN) 
  -  Islamitische Staat Khorasan Provincie (IS-KP) 
  -  Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) 
 
1.4.   Maatschappelijk leven 
1.4.1.   Publieke attitude t.a.v. christenen en ahmadi’s 
  -  Ahmadi’s 
  -  Christenen 
1.4.2.   Discriminatie van christenen en ahmadi’s  
1.4.3.   Houding van de media t.a.v. christenen en ahmadi’s 
1.4.4.   Problemen van christenen en ahmadi’s bij werk en studie 
 
1.5.   Documenten 
 
2.   Mensenrechten 
2.1.   Juridische context 
2.1.1.   Overige nationale wetgeving 
2.1.1.1.   Wijzigingen in de blasfemiewetgeving sinds 2017  
2.1.1.2.   Andere wetswijzigingen sinds 2017   
2.1.1.3.   Verschil in positie tussen geboren en bekeerde ahmadi’s 
 
2.2.   Toezicht en rechtsbescherming 
2.2.1.   Mogelijkheden voor christenen/ahmadi’s om aangifte te doen van misdrijven 
2.2.1.5.   Bescherming door andere (hogere) autoriteiten 
2.2.2.   Toezicht op naleving mensenrechten in Pakistan; effectiviteit v/h toezicht 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 5 van 125 
 
 

2.2.3.   Mensenrechtenorganisaties ten behoeve van christenen/ahmadi’s  
 
2.3.   Naleving en schending mensenrechten 
2.3.1.   Vrijheid van meningsuiting 
2.3.1.3.   Collectieve aanklacht van blasfemie tegen ahmadi’s in Rabwah 
2.3.2.   Vrijheid van vereniging en vergadering 
2.3.2.1.   Relevante ontwikkelingen voor christenen en ahmadis’s  
2.3.3.   Vrijheid van godsdienst en overtuiging 
2.3.3.1.   Wijzigingen in de toepassing van blasfemiewetgeving sinds 2017   
2.3.3.2.  Relevante ontwikkelingen t.a.v. de godsdienstvrijheid voor christenen en ahmadi’s  
2.3.3.3.  Vrijheid van christenen en ahmadi’s hun geloof te belijden en gebedshuizen te 

openen. 
2.3.3.4.   Recente ontwikkelingen m.b.t. religieuze intolerantie; relevante actoren 
2.3.3.5.   Aanvallen op gebedshuizen van christenen en ahmadi’s 
2.3.3.6.   Gedwongen bekeringen van christenen en ahmadi’s tot de islam  
2.3.3.7.   Registratie van geloofsovertuiging door de autoriteiten  
2.3.3.8.   Strafbaarheid van bekering tot christendom of ahmadi-geloof 
2.3.3.9.   Maatschappelijke visie op bekeringen tot christendom of ahmadi-geloof   
2.3.4.   Bewegingsvrijheid 
2.3.4.1.   Bewegingsvrijheid van christenen en ahmadi’s 
2.3.4.2.   - 2.3.4.4.  Bekeringsactiviteiten, wetgeving en praktijk  
2.3.4.5.   Maatschappelijke visie op anti-islamitische activiteiten 
2.3.4.6.   Maatschappelijke visie op belediging van de profeet Mohammed 
2.3.4.7.   Bekeringsvrijheid van tot christen of ahmadi bekeerde moslims 
2.3.4.8.   Overheidsoptreden tegen militante jihadisten en salafi’s 
2.3.4.9.   Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze 
2.3.4.10.   Vrouwen in Pakistan; gender gerelateerd geweld; bescherming  
2.3.4.11.   Discriminatie van christenen en ahmadi’s bij werk en studie 
2.3.4.12.   Positie van kinderen van bekeerde moslimouders  
2.3.5.   Rechtsgang 
2.3.5.1.   Onafhankelijkheid van rechtspraak in blasfemiezaken  
2.3.6.   Arrestaties en detenties 
2.3.6.1.   Arrestaties en detenties van christenen en ahmadi’s sinds 2017  
2.3.6.1.1.  – 2.3.6.1.4.  Arrestaties, straffen en detenties voor christenen en ahmadi’s m.b.t. 

religieuze delicten inclusief blasfemie 
2.3.6.1.5.   Strafvervolging van christenen en ahmadi’s bij ‘gewone’ delicten  
2.3.6.1.6.   Valse blasfemie-aangiftes tegen christenen en/of ahmadi’s 
2.3.7.   Mishandeling en marteling 
2.3.7.1.   en 2.3.7.2. Martelingen van christenen en ahmadi’s sinds 2017 
2.3.8.   Verdwijningen 
2.3.8.1.   Verdwijningen van christenen en ahmadi’s sinds 2017  
2.3.8.2.   Omstandigheden rond verdwijningen van christenen en ahmadi’s 
2.3.9.   Doodstraf (sinds 2017) 
2.3.9.1.   Doodstraf voor christenen en ahmadi’s vanwege blasfemie en andere misdrijven  
2.3.9.2.   Doodstraf voor tot christen of ahmadi bekeerde moslims  
 
3.   Migratie 
3.1.   M.b.t. uitreis 
3.1.1.   Uitreisproblemen voor christenen en/of ahmadi’s  
3.1.2.   Uitreisvisa; problemen m.b.t. geldigheidsduur   
3.2.   M.b.t. terugkeer 
3.2.1.   Religie-gerelateerde terugkeerproblemen voor christenen en ahmadi’s 
3.2.2.   Terugkeerproblemen voor christen- en ahmadi-asielzoekers 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 6 van 125 
 
 

1 Landeninformatie 

 Basisgegevens 

1.1.1 Land en volk 
 

De Islamitische Republiek Pakistan is een democratische federale parlementaire republiek in 
Zuid-Azië en werd onafhankelijk in 1947. Het land is 26x zo groot als Nederland en is verdeeld in 
vier provincies, twee autonome gebieden, en een hoofdstedelijk (federaal) gebied, als volgt: 
- Beloetsjistan, een provincie in het zuidwesten, grenzend aan Afghanistan, Iran, en de 

Arabische Zee, met als hoofdstad Quetta; 
- Khyber Pakhtunkhwa (hierna te noemen: KP), een provincie in het noordwesten, deels 

grenzend aan Afghanistan, met als hoofdstad Pesjawar. 
- Punjab, een provincie in het oosten, grenzend aan India, met als hoofdstad Lahore; 
- Sind, een provincie in het zuidoosten, grenzend aan India en de Arabische Zee, met als 

hoofdstad Karachi. 
- Azad Jammu & Kasjmir, een autonoom (zelfbestuurd) gebied in het noorden met als 

hoofdstad Muzaffarabad; 
- Gilgit-Baltistan, een autonoom (zelfbestuurd) gebied in het hoge noorden, grenzend aan 

Afghanistan en China (Xinjiang), met als hoofdstad Gilgit.  
 Azad Jammu & Kasjmir en Gilgit-Baltistan zijn grondwettelijk bezien geen deel van Pakistan 

en hebben geen vertegenwoordigers in het parlement in Islamabad. Zij vormen samen het 
door Pakistan bestuurde deel van het geografisch grotere Kasjmir, waarvan ook delen door 
India en China worden bestuurd en geclaimd. Azad Jammu & Kasjmir en Gilgit-Baltistan 
grenzen beiden, langs de zgn. line of control, aan het door India bestuurde deel van Kasjmir. 

- Islamabad federaal gebied, het hoofdstedelijke gebied rond Islamabad, vergelijkbaar met 
Canberra in Australië of Washington DC in de VS. Islamabad is een kunstmatige stad, die in 
de jaren ’60 werd ontworpen en gebouwd. Daarvoor was Karachi de hoofdstad. 

 
De in het ambtsbericht van 2017 genoemde Federally Administered Tribal Areas (FATA) werden 
in mei 2018 opgeheven en bij de provincie Khyber Pakhtunkhwa gevoegd.0F

1 Zie § 1.1.2. 
“Staatsinrichting” voor details.  
 
Pakistan heeft de op 4 na grootste bevolking ter wereld.1F

2 Volgens schattingen gebaseerd op de 
volkstelling van 2017 woonden er in 2020 ruim 223 miljoen mensen.2F

3 Verreweg de grootste stad 
is Karachi met 16,01 miljoen inwoners (schatting 2020). De tien grootste steden in Pakistan zijn 
allen miljoenensteden, als volgt na Karachi: Lahore (11,95 miljoen), Faisalabad (3,44 miljoen), 
Rawalpindi (2,25), Gujranwala (2,18), Pesjawar (2,12), Multan (2,01), Hyderabad (1,86), 
Islamabad (1,09) en Quetta (1,08).3F

4  
 
Van belang is de positie van Punjab. Dit is het machtscentrum en verreweg de belangrijkste 
provincie van Pakistan, waar meer dan de helft van de bevolking woont (ongeveer even veel als 
Spanje en het VK gezamenlijk) en waar een groot deel van Pakistans industrie is gevestigd. 
Punjab is sterk geürbaniseerd en heeft een hoge Human Development Index in vergelijking met 
de rest van het land. Noord-Punjab is evenwel veel ontwikkelder dan het zuiden. 
Een paar andere indicatoren die een beeld geven van Pakistan zijn de volgende: 

 
1  President signs 'Constitutional Amendment' to merge FATA with KP. The Nation, 31 mei 2018.  
2  Na China, India, de VS en Indonesië. 
3  De Provisional summary results of the 6th census 2017 (Pakistan Bureau of Statistics), noemen een inwoneraantal van 

207.774.520 en een bevolkingsgroei van 2,4%. Dit leidt tot een schatting van 223 miljoen in 2020.  
4  Schattingen voor 2020 op basis van resultaten volkstelling 2017 en groei van 2,4%/jaar. 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 7 van 125 
 
 

- UNDP Human Development Index 2019 : No. 152 (van de 189 landen).4F

5 In 2010 was dit nog 
de 125e plaats. Pakistan wordt dus ingehaald door andere landen. 

- Global Gender Gap Index 2020 : No. 151 (van de 153 landen).5F

6  
- World Press Freedom Index: No. 145 (v.d. 180 landen)6F

7 
- Op de Corruption Perception Index van Transparency International 2019 staat Pakistan op de 

120e plaats van 180 landen (Nederland staat op No. 8).7F

8 
- In Pakistan bevinden zich ca. 2,4 miljoen vluchtelingen, bijna uitsluitend Afghanen.8F

9  
- In Pakistan bevinden zich ca. 119.000 binnenlandse ontheemden, bijna allemaal in Khyber 

Pakhtunkhwa.9 F

10  
- Pakistan bezit 150 à 160 kernwapens en heeft een vergevorderd programma voor de 

ontwikkeling van langeafstandsraketten.10F

11  
- Pakistan heeft een voedingsprobleem: 40% van de kinderen onder de 5 jaar is onvolgroeid 

(stunted), bijna 20% is zelfs acuut ondervoed (wasted).11F

12 
 

Pakistan, hoewel nominaal een moderne natiestaat, wordt nog steeds grotendeels beheerst door 
de tradities van overheersende loyaliteit aan familie, clan en religie. Er is nauwelijks een 
instelling in Pakistan die immuun is voor de gedragsregels die deze banden van 
“beschermheerschap” en verwantschap vragen.12F

13  
 
Politieke partijen en het partijsysteem in Pakistan zijn/is over het algemeen zwak, intern 
ondemocratisch en personalistisch, gericht op een individu of dynastie, met soms opsplitsingen 
langs lijnen van persoonlijke rivaliteiten. De drie belangrijkste partijen met landelijke 
vertegenwoordiging zijn de huidige regeringspartij PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pakistan 
Justice Movement)); de Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) en de Pakistan Peoples Party 
(PPP). De islamitische partijen hebben vooral aanhangers in stedelijke gebieden en in Khyber 
Pakhtunkhwa. De PML-N is het exclusieve domein van de Sharif-familie; de PPP van de familie 
Bhutto-Zardari. Daarnaast zijn er verschillende regionale partijen op basis van etniciteit.13F

14 De 
strijdkrachten vormen ook een belangrijke politieke speler in Pakistan, m.n. op het terrein van 
binnenlandse veiligheid, buitenlands beleid en de economie. Zodanig zelfs dat wel wordt gezegd 
“Elk land heeft een leger, maar in Pakistan heeft het leger een land”.14F

15   
De economische situatie is slecht, en dat was al zo vóór de uitbraak van COVID-19. Sinds 1988 
heeft het land al meer dan 10x een beroep moeten doen op het IMF.15F

16  

 Religieuze groepen 
Pakistan heeft het op één na grootste aantal moslims ter wereld (na Indonesië) en is het enige 
land dat is opgericht in naam van de islam. De naam Pakistan betekent: “the land of the 
pure”.16F

17 Ook de hoofdstad Islamabad -“City of islam”- is vernoemd naar de 
meerderheidsgodsdienst. Hoewel het land etnisch zeer divers is met 5 hoofdgroepen (Punjabi, 
Sindhi, Pashtun (Pathaan), Beloetsji, en Muhajir) is de overgrote meerderheid van de bevolking 
moslim, namelijk 96,28% volgens de meest recent beschikbare gegevens van het Pakistan 
Bureau of Statistics (PBS).17F

18 Het PBS geeft geen onderverdeling in soennitische vs. sjiitische 
 

5  UNDP 2019 Human Development Index Ranking. Ter vergelijking: Nederland staat op de 10e plaats. 
6  Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. Ter vergelijking: Nederland staat op de 38e plaats. 
7    World Press Freedom Index 2020. Reporters Without Borders. https://rsf.org/en/ranking/2020  
8  Zie: https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table  
9  EASO Pakistan Security Situation Report, Oktober 2019, blz 48 (stavaza per febr. 2019) 
10   EASO Pakistan Security Situation Report, Oktober 2019, blz 48 (stavaza per 31 december 2018) 
11    Arms Control and Proliferation Profile: Pakistan. Armscontrol.org (geraadpleegd op 11 mei 2020). 
12  4 out of 10 under 5 children are stunted says National Nutrition Survey 2018. UNICEF.org, 10 juni 2019 
13    Pakistan, A Hard Country by Anatol Lieven (a book review). The Guardian, 1 mei 2011 
14  UK Home Office. Pakistan. Background information, incl. Internal Relocation. Juni 2020, § 6.1.3. 
15  Rethinking Naya Pakistan. ModernDiplomacy.EU, 13 augustus 2020 
16  Rethinking Naya Pakistan. ModernDiplomacy.EU, 13 augustus 2020 
17    Hussain, Rizwan. Pakistan. The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. “Pakistan is unique among Muslim countries in its 

relationship with Islam: it is the only country to have been established in the name of Islam”. 
18   Population by religion, Pakistan Bureau of Statistics. De gegevens zijn nog steeds afkomstig van de volkstelling van 1998. 

Religieuze gegevens van de volkstelling uit 2017 zijn nog niet beschikbaar.  

https://rsf.org/en/ranking/2020
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results/table


 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 8 van 125 
 
 

moslims, maar de grote meerderheid is soennitisch. Het percentage sjiieten is nauwelijks 
bekend; schattingen lopen ver uiteen: van slechts 5% van het aantal moslims (UK Home Office, 
2015) tot wel 25% van de totale bevolking (UK Home Office, 2019).18F

19  
 

Pakistan heeft het op één na grootste aantal sjiieten na Iran. De sjiieten wonen verspreid over 
heel Pakistan; alleen in Gilgit-Baltistan vormen zij een meerderheid.19F

20 Het overgrote deel van de 
Pakistaanse sjiieten zijn zogenaamde twaalver sjiieten (volgers van de athna ashariya 
denkrichting); andere sub-sekten omvatten nizari ismailis, daudi bohras en Sulemani bohras. 
Ismailis zijn de op één na grootste tak van de sjiitische islam in Pakistan; de Agha Khan is hun 
imam.  

 
Sjiieten kunnen hun geloof vrij uitoefenen. Zij zijn goed vertegenwoordigd in de overheid en 
andere openbare diensten. Ex-president Zulfiqar Ali Bhutto en zijn dochter Benazir Bhutto waren 
sjiieten. Hoewel er meldingen zijn van willekeurige arrestaties in verband met overtredingen van 
de openbare orde tijdens Muharram (een islamitische heilige maand) en van onrechtmatige 
aanhoudingen en ‘gedwongen verdwijningen’ door de Pakistaanse veiligheidsdiensten van 
sjiitische mannen die verdacht worden van banden met milities die vechten aan de zijde van het 
Assad-regime in Syrië, lopen sjiitische moslims waarschijnlijk geen reëel risico op vervolging 
door statelijke actoren.20F

21 Dat neemt niet weg dat zij als grootste religieuze minderheid -in 
absolute termen- het meest te lijden hebben onder sektarisch geweld door hun soennitische 
geloofsgenoten, al krijgt dat in het buitenland niet zoveel aandacht.21F

22 Dat geldt a fortiori voor de 
zogenaamde Hazara-sjiieten, mede op basis van hun etniciteit. Hun aantal wordt geschat tussen 
de 650 - 900.000 (2018). Ongeveer 500.000 van hen wonen in getto’s in Quetta (Beloetsjistan). 
Als etnische èn religieuze minderheid worden zij geconfronteerd met intersectionele 
discriminatie. Zij zijn door hun oriëntaals-Mongoolse uiterlijk namelijk gemakkelijk 
identificeerbaar; daardoor kunnen zij hun getto’s nauwelijks verlaten.22F

23 23F

24 
 
De soennitische moslims in Pakistan zijn onderverdeeld in drie belangrijke richtingen/scholen: de 
soefi-georiënteerde barelvi school (ca. 67% van de soennieten), de orthodoxe deobandī-school 
(ca. 27%), en de zeer conservatieve wahhābī school van Ahl-i Hadīth in haar diverse 
uitsplitsingen (ca. 5%).24F

25  Een iets recentere bron geeft de volgende verhoudingen: barelvi’s ca. 
55% (van de moslims in Pakistan), deobandi’s 20%, salafi’s 5%.25F

26 [Salafi’s en wahabi’s worden 
kennelijk gelijkgesteld.] 

 
De barelvi’s zijn gematigd en gericht op de mystieke/soefi-richting van de islam met heilige 
mannen en schrijnen die bezocht kunnen worden. Ze worden ook wel soefi’s genoemd. De 
verering van de heilige profeet en zijn volgelingen in 'soefi-stijl’ grenst volgens deobandi’s aan 
shirk (afgoderij), en zij bestempelen barelvi’s daarom wel als afvalligen. De deobandi’s volgen in 
principe de hanafitische rechtsschool; zij zijn meer orthodox in hun opvatting van de islam en 
zijn in zekere mate beïnvloed door het salafisme/wahhabisme.26F

27 De deobandi’s exploiteren ca. 

 
19  De bronnen zijn niet eensluidend. Sjiieten vormen 5-20% van het aantal moslims (volgens de Country Information and Guidance 

- Pakistan: Shia Muslims, UK Home Office, Feb. 2015) of 10-15% van de moslims (CIA Factbook) of 10-20% van de moslims 
(Hussain, Rizwan. Pakistan: The Oxford Encyclopedia of the Islamic World) of 10-25% van de gehele bevolking (Country 
Information and Guidance - Pakistan: Shia Muslims, UK Home Office, Jan. 2019). 

20   UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Shia Muslims (februari 2015). 
21  UK Home Office. Country Policy and Information Note. Pakistan. Shia Muslims. January 2019,  § 2.4.2. en 2.4.3. 
22  Vertrouwelijke bron. 
23  World Directory of Minorities. Pakistan, Shia and Hazaras. Minority Rights Group Internat., juni 2018 
24  Ondanks het feit dat Hazara in Pakistan tot de meest vervolgde groepen behoren, zag de Rechtbank Den Haag in mei 2020 “geen 

aanleiding om Hazara als risicogroep dan wel als kwetsbare groep aan te merken”. Zie zaaknr. NL19.13615 op 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4130     

25  Zie Barelvi Islam op https://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-barelvi.htm (geraadpleegd 23 april 2020). 
 Volgers van de Ahl-i Hadīth staan ook bekend als salafi of wahhabi. EASO: Country of origin information report-  
      Pakistan Country Overview (augustus 2015). 
26  The Barelvis Tilt Towards Extremism in Pakistan. SouthAsianVoices.org, 8 juni 2018 
27   Voor een uitgebreide beschrijving van de twee groepen zie hoofdstuk 3.4.6 van EASO: Country of Origin  
    Information Report- Pakistan Country Overview (augustus 2015). 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4130
https://www.globalsecurity.org/military/intro/islam-barelvi.htm
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11.000 madrassa’s (Koranscholen) in Pakistan; die zijn niet geregistreerd en er is geen 
supervisie vanuit de staat op hetgeen daar onderwezen wordt en door wie ze worden 
gefinancierd.27F

28 
  
Barelvi’s zijn soms doelwit van radicale deobandi-groepen in Pakistan, zoals de TTP, SSP, LeJ, 
enz.  Extremistische deobandi hebben zelfmoordaanslagen gepleegd en heilige plaatsen van 
barelvi’s gevandaliseerd, zoals de aanval op het Data Darbar-heiligdom in Lahore (2019, 13 
doden), het graf van Abdullah Shah Ghazi in Karachi (2010), en het graf van Rahman Baba in 
Peshawar (2009). Ook hebben deobandi-terroristen verschillende barelvi-leiders vermoord.28F

29 De 
laatste jaren zijn er evenwel groeiende extremistische tendensen binnen de traditioneel 
gematigde barelvi’s; een verscherping van de tegenstellingen tussen de twee grootste 
stromingen binnen de soennitische islam vormt een risico voor de stabiliteit van Pakistan.29F

30 
In Punjab zijn het vnl. barelvi-imams die geweldpleging tegen ahmadi’s instigeren.30F

31 
 
Naast de grote moslimmeerderheid zijn er diverse religieuze minderheden in Pakistan. Vóór de 
opsplitsing van India in 1947 was wat nu Pakistan is een veel diversere plaats, maar de 
tolerantie is afgenomen naarmate de samenleving meer is geïslamiseerd en homogener is 
geworden. Minderheden maakten vroeger 15% uit van de bevolking in de grotere steden. Nu 
vertegenwoordigen ze minder dan 4%.31F

32  
 
De laatste officiële cijfers over de omvang van religieuze minderheden zijn inmiddels 22 jaar oud 
en dateren van de volkstelling van 1998, ook al doen bronnen zoals USCIRF en DFAT anders 
geloven.32F

33 Die resultaten gaven aan dat christenen toen 1,59% van de bevolking vormden, 
hindoes 1,60%, ahmadi’s 0,22% en anderen (waaronder sikhs, parsi’s (zoroastriërs), baha’i en 
boeddhisten) 0,32%. 
Omgerekend naar aantallen in 2020 zou het dan gaan om 3.546.000 christenen, 3.568.000 
hindoes en 491.000 ahmadi’s. Diverse religieuze minderheden geven aan dat hun werkelijke 
aantallen groter zijn dan de cijfers aangeven, vooral christenen. 
Open Doors geeft een aantal van 2,0% christenen (3.981.000 in 2018), 1,3% hindoes 
(2.632.000 in 2018), en ahmadi’s 0,2% (398.000 in 2018).33F

34 
Het Pakistan Christian Congress stelt dat er 20 miljoen christenen in het land zijn.34F

35 
Kiesregisters geven ook een goede indruk van de relatieve omvang van minderheden, al moet 
daar een omrekenslag gemaakt worden die rekening houdt met opkomst en het percentage 
jongeren onder de 18 om een schatting te kunnen maken van absolute aantallen. In 2017 
omvatte het kiesregister 1.498.275 hindoes, 1.325.433 christenen, 119.749 ahmadi’s, 6193 
sikhs, 3743 parsi’s en 1643 boeddhisten.35F

36   
Er is een kleine groep Joden in Pakistan, waarschijnlijk rond de 2000 personen.36F

37 
 
De definitieve cijfers van de volkstelling van 2017 m.b.t. minderheden zijn nog steeds niet 
bekend gemaakt.37F

38 38F

39 Religieuze minderheden rekenden op die telling als argument voor een 

 
28  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz. 6-7, 11. 
29  Faith-Based Violence and Deobandi Militancy in Pakistan, Springer Verlag, 2016, blz. 371. 
30  The Barelvis Tilt Towards Extremism in Pakistan. SouthAsianVoices.org, 8 juni 2018 
31  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 85. 
32   Why are Pakistans Christians targeted. BBC, 30 okt. 2018 
33  Zowel DFAT Country Information Report Pakistan (Australia) van 20 feb. 2019 (blz 33, §3.72) als het US State Department. 2019 

Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 4, stellen expliciet dat de genoemde percentages de voorlopige 
resultaten zijn van de volkstelling van 2017, terwijl de cijfers t.a.v. minderheden nog niet bekend zijn gemaakt. 

34  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018 
35  Zie: http://pakistanchristiancongress.org/  Dat aantal loopt extreem uit de pas met andere schattingen. 
36  Minorities vote bank reaches close to 3m. Dawn, 8 januari 2017 
37  Er is sprake van 745 geregistreerde joodse families (2017) en 900 geregistreerde joodse kiezers (2017). Zie: Pakistani man wins 

right to change religion from Islam to Judaism. The Express Tribune, 27 maart 2017  en  Minorities vote bank reaches close to 
3m. Dawn, 8 januari 2017. 

38  Census 2017. Two years on, govt mum on official minority count. The Express Tribune, 27 augustus 2019 
39  Two years after it counted population Pakistan silent on minority numbers. Indian Express, 7 januari 2020. Zie ook: Pakistan 

Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz. 5 

http://pakistanchristiancongress.org/
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betere vertegenwoordiging in het bestuur. Veel religieuze minderheidsgroepen menen 
ondervertegenwoordigd te zijn en de telling van 2017 zou dat hebben moeten bewijzen. 
Ahmadi’s werden officieel geteld in 2017; maar of zij zich ook lieten tellen blijft een vraag; het 
invullen van de uitgebreide vragenlijst zou hen kwetsbaar kunnen maken voor vervolging. 
Overigens wordt verwacht dat de cijfers van 2017 een verdere neergang van het percentage 
minderheden te zien zullen geven.39F

40 
Sowieso kan het resultaat van de volkstelling worden gepolitiseerd en misbruikt door een breed 
scala aan stakeholders, van politieke partijen tot minderheden, en kan het op die wijze etnische 
en religieuze breuklijnen -en dus polarisatie- in de maatschappij versterken.40F

41  
De National Interfaith Working Group en de Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) 
riepen in december 2019 wederom op om de resultaten van de volkstelling te openbaren.41F

42  
 
Christenen 
De onderverdeling van christenen over de diverse denominaties is onduidelijk. Bronnen geven 
sterk verschillende percentages. Open Doors meldt dat de christelijke populatie is verdeeld in 
een katholiek deel van 26,5%, een protestants deel van 61,2% en verder nog wat 
onafhankelijken en niet-geaffilieerde christenen. De protestanten behoren tot de Church of 
Pakistan, een ‘koepel’ die bestaat uit vier grote denominaties: anglicanen, methodisten, 
lutheranen en presbyterianen (gereformeerden/calvinisten). Er zijn vrijwel geen orthodoxe 
christenen.42F

43  
Andere bronnen melden dat er ongeveer evenveel katholieken als protestanten zijn, waarbij de 
laatsten dan weer zijn onderverdeeld in 25% behorend tot de Church of Pakistan, 10-15% tot de 
Presbyterian Church of Pakistan, en de rest over talloze zeer kleine denominaties en 
huiskerken.43F

44 44F

45  
Christenen vormen niet altijd een gesloten front: katholieken en protestanten hebben onderlinge 
strubbelingen. Zo werden zij het niet eens over de Christian Marriage and Divorce Bill 2017 (zie 
§2.3.4.9. “Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze”) en zou er sprake zijn van ‘systematische 
discriminatie’ van protestantse leraren op katholieke scholen.45F

46 
 
In tegenstelling tot bijv. hindoes die vooral geconcentreerd zijn in Sind en die daar bijna 10% 
van de rurale bevolking uitmaken, wonen christenen wat meer verspreid door Pakistan. 
Niettemin woont 80% van hen in Punjab (o.m. in Lahore, Gujranwala, Multan en Faisalabad). De 
overgrote meerderheid van de christenen is ook etnisch Punjabi, ook al wonen zij elders in het 
land; de rest komt uit India (bijv. Goa) of is van Anglo-indiase origine. Ook in Islamabad zijn 
christenen relatief sterk vertegenwoordigd; in de overige provincies liggen hun aantallen onder 
het landelijk gemiddelde. Vooral in Khyber Pakhtunkhwa en Beloetsjistan zijn hun aantallen 
gering. In alle provincies vormen zij een groter percentage van de stedelijke dan van de rurale 
bevolking.46F

47 47F

48 
 
Christenen komen voor in alle lagen van de bevolking en zijn zowel werkzaam in de private 
sector als bij de overheid. De christenen die afstammen van de Goa-migranten zijn rooms-
katholiek, over het algemeen goed opgeleid, spreken vloeiend Engels en bekleden dikwijls hoge 
functies. Het grootste deel van de christenen stamt evenwel af van hindoes van lagere kasten of 
van paria’s uit de Chandala-kaste, die werden bekeerd door westerse protestanten. Zij behoren 
tot de armste bevolkingsgroep, hebben weinig scholing genoten en hebben meestal slecht 
betaalde banen waarbij ze bloot staan aan geweld en willekeur door werkgevers. Velen van hen 

 
40  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 82 
41   Vertrouwelijke bron. 
42   Equal rights as citizens not just as minorities. Persbericht van de HRCP, 13 december 2019 
43   Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 8,9. 
44   Pakistan, the situation of religious minorities. Writenet (in opdracht van UNHCR), mei 2009, blz 17 
45  Pakistan Tehreek-e-Insafs Christian Marriage and Divorce Act 2019 is a long awaited legislation. Scroll-in, 18 sept. 2019 
46   Systematic discrimination rife in convent schools, non-Catholics claim. Pakistantoday.com, 15 aug. 2019 
47  Zie: http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf  
48  Pakistan, the situation of religious minorities. Writenet (in opdracht van UNHCR), mei 2009, blz 17 + voetnoot 

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf
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leven in schuldslavernij (bonded labour). Ze staan ook bekend als Chuhra (straatvegers) en 
worden vaak beschouwd als ‘onaanraakbaren’.48F

49 Deze benaming wordt ook wel als scheldwoord 
gebruikt voor christenen die geen straatvegers zijn, zelfs tijdens parlementaire debatten.49F

50 Een 
ander scheldwoord voor christenen is Isai of Esaayi, afgeleid van Jezus maar synoniem geworden 
voor straatveger/iemand die vieze klusjes doet. Ook in steenovens (brick kilns) en bij het 
schoonmaken van riolen werken veel christenen. Regelmatig vallen daarbij doden door de 
slechte arbeidsomstandigheden.50F

51  
 
In de verslagperiode nam het geweld in heel Pakistan af, ook tegen christenen. De discriminatie 
en onverdraagzaamheid tegen christenen bleef grosso modo gelijk. Hun maatschappelijke positie 
bleef marginaal.   

 
Ahmadi’s 
“De ahmadi’s in Pakistan lijden onder een unieke combinatie van virulente media, geweld en 
haat georkestreerd door een religieuze groep die speciaal is opgericht om de ahmadi's uit te 
roeien (‘eradicate’), actieve repressie door de staat d.m.v. specifieke anti-ahmadi-wetten en 
passieve tolerantie door de staat van geweld tegen ahmadi's. Het is een giftige combinatie die 
een normaal leven onmogelijk maakt en een zinvolle gezamenlijke godsdienstuitoefening 
verhindert. Bedreigingen, geweld en martelaarschap maken deel uit van het leven van 
ahmadi's.” Aldus een interventie van ahmadi’s in de VN in 2019.51F

52 
 
Ahmadi’s ondervinden aanzienlijk meer discriminatie dan christenen: zij zijn moslims maar zijn 
in 1974 grondwettelijk tot niet-moslim verklaard. Diverse uitingen van hun geloof zijn 
strafrechtelijk verboden. Ook zijn er diverse administratieve regels die hun dagelijkse bestaan 
bemoeilijken. De samenleving toont weinig verdraagzaamheid vis-à-vis de ahmadi’s. Zij worden 
veracht en gemeden.52F

53 Er zijn dan ook veel ahmadi’s die niet langer ahmadi willen zijn, maar er 
is veel druk vanuit hun gemeenschap om hun geloof niet op te geven.53F

54 
In de verslagperiode lijkt de discriminatie en onverdraagzaamheid tegen ahmadi’s toegenomen, 
maar het geweld tegen hen afgenomen. 
 
Relatief veel ahmadi’s behoren ondanks alles tot de sociaaleconomisch betere klassen. Zij zijn 
over het algemeen goed georganiseerd en beschikken over eigen instellingen en organisaties. Zij 
hebben weliswaar weinig of geen macht in de vorm van gekozen volksvertegenwoordigers, maar 
zij maken ondanks hun positie deel uit van ‘het systeem’ van de staat; men treft hen aan bij de 
politie, rechterlijke macht, bij het civiele bestuur -zij het niet in hoge posities- en zij hebben 
soms zelfs goede politieke en sociaal-economische connecties. Ook worden zij over het 
algemeen ‘gewoon’ behandeld door hun buren. De mainstream politieke partijen (inclusief de 
mainstream religieuze partijen) zijn niet anti-ahmadi, maar zij houden zich daarover stil, uit 
electorale overwegingen. Ze zeggen zelfs niet dat ze neutraal staan in deze kwestie. Hoewel zij 
zich onder de radar moeten houden kan men niet zeggen dat ahmadi’s compleet 
gemarginaliseerd zijn.54F

55 
Het enkele feit dat iemand als ahmadi geregistreerd staat, maakt nog niet dat hij/zij reeds 
daarom in de negatieve belangstelling van de autoriteiten staat.55F

56 
 

 
49   Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). Zie ook het  
     vorige thematisch ambtsbericht over de positie ahmadi’s en christenen in Pakistan (november 2014). 
50  Muslim MP offensively called a Christian MP churha, sweeper. CLAAS, 21 mei 2018 
51  Two Pakistani Christian sewerage workers die from poisonous gases. Worldwatchmonitor.org, 29 mei 2018 
52  Openingsparagraaf over de Ahmadiyya Muslim Community in UN-document (Human Rights Council, 41st session, juni-juni 2019) 

A/HRC/41/NGO/153, ingediend door de  Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience,een NGO 
met speciale consultative status binnen ECOSOC. Mede ondersteund door het International Human Rights Committee. 

53  Dit zijn algemeen bekende feiten, veelvuldig gememoreerd in eerdere ambtsberichten.  
54  Vertrouwelijke bron.  
55  Vertrouwelijke bron.  
56   Uitspraak rechtbank Den Haag, 23 feb. 2018 (Zaaknummer AWB - 17 _ 2877)… 
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Een beschrijving van andere religieuze minderheden, zoals hindoes, sikhs, parsi’s (zoroastriërs), 
baha’i en boeddhisten, valt buiten het bestek van dit ambtsbericht. 

 Woonplaatsen van christenen en ahmadi’s 
De zuidelijke metropool Karachi heeft een grote christelijke bevolking, net als de steden Lahore 
en Faisalabad. Er zijn talloze christelijke dorpen in het hart van Punjab, terwijl er ook een 
aanzienlijke bevolking is in de zeer conservatieve provincie Khyber Pakhtunkhwa, met name in 
Peshawar. Velen werkten oorspronkelijk in garnizoenssteden. Tot op de dag van vandaag heeft 
elke grotere stad in Pakistan een gebied dat bekend staat als Lal Kurti, waar traditioneel de 
christenen wonen. Vooral de Lal Kurti van Rawalpindi is bekend als multiculturele wijk. Hoger 
opgeleide christenen zijn voornamelijk gevestigd in Karachi; zij kwamen tijdens de Britse Raj 
over vanuit Goa (nu in India). Youhanabad (letterlijk: Johannesburg), een wijk van Lahore, telt 
zo’n 100.000 christenen. 
 
De belangrijkste bevolkingscentra voor ahmadi’s zijn Sialkot, Quetta, Multan, Rawalpindi, 
Karachi, Lahore en Faisalabad.56F

57 Andere bronnen voegen daar Khewra, Sargodha, Bhalwal, 
Shahpur en Gujranwala aan toe.57F

58 Chenab Nagar in de Punjab geldt nog immer als het centrum 
van de ahmadi-gemeenschap. Vroeger heette de stad Rabwah, maar de naam werd in 1999 
tegen de wens van de inwoners gewijzigd.  
 
Rabwah/Chenab Nagar 
Chenab Nagar/Rabwah58F

59 heeft zo’n 68.200 inwoners (2020).59F

60 95% van hen is ahmadi. Het is 
de enige plek in Pakistan waar zij in de meerderheid zijn en waar zij zich relatief veilig voelen. 
Drone-opnamen tonen een nette en goed georganiseerde stad.60F

61 De infrastructuur wordt door 
de gemeenschap zelf onderhouden; ook organiseren ze zelf de vuilnisophaal.61F

62 Straten zijn 
geasfalteerd en lommerrijk. Kinderen spelen cricket in goed onderhouden parken.  
Er zijn talrijke publieke en private lagere en middelbare scholen en academies (‘colleges’). Er zijn 
ook scholen die gerund worden door de Nazarat Taleem, het eigen ‘Directoraat voor Onderwijs’ 
van de ahmadi-gemeenschap. Bijna 100% van de kinderen gaat naar school en de 
alfabetiseringsgraad ligt boven de 85%. Er zijn niettemin te weinig scholen, leerlingen komen in 
shifts. De stad heeft ook een aantal ziekenhuizen die gefinancierd worden door de eigen 
gemeenschap, waaronder een cardiologisch centrum van wereldklasse, gratis oogklinieken en 
bloedbanken ed. Verder is er een Olympisch zwembad en een state-of-the-art bibliotheek. Een 
groot deel van de bevolking is relatief bemiddeld. Omdat de stad vrij compact is verplaatsen 
velen zich per fiets, ook als zij zich een auto kunnen permitteren.  
 
Rabwah neemt een speciale plaats in in het leven van alle ahmadi’s in Pakistan. Zij beschouwen 
Rabwah als iets, misschien wel het enige, dat van henzelf is, waarop zij trots kunnen zijn, een 
plek waar hun identiteit geen taboe is en waar het niet verborgen hoeft te worden. Natuurlijk 
geldt alle anti-ahmadi wet- en regelgeving ook in Rabwah, dus van een vrije geloofsuitoefening 
is geen sprake, maar in vergelijking met andere steden in Pakistan biedt de stad de ahmadi’s 
toch een grote mate van vrijheid om zichzelf te organiseren en hun religieuze activiteiten 
vreedzaam uit te voeren.62F

63  
 

 
57  UK Home Office. Country Policy and Information Note. Pakistan, Ahmadis. March 2019, §4.1.3. 
58  EASO: Country of Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). UK Home Office: Country  
    Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
59   De hieronder volgende paragrafen over Rabwah zijn gebaseerd op twee hoofdbronnen, nl. UK Home Office. Country Policy and 

Information Note. Pakistan, Ahmadis. March 2019, §6.2 t/m §6.4.   en   Shunned by Pakistans Muslims, Ahmadis Find Refuge in a 
City of Their Own. New York Times, 27 dec. 2017. Verdere bronnen zijn vermeld bij het betreffende tekstfragment.  

60   64.252 inwoners in 2017 met 2,02% groei/jaar. Zie: https://www.citypopulation.de/Pakistan-Punjab.html  
61   Zie bijv.: https://www.youtube.com/watch?v=cJBfn1saK5A  
62   Pakistans long-persecuted Ahmadi minority fear becoming election scapegoat. Reuters, 16 nov. 2017 
63   UK Home Office. Country Policy and Information Note. Pakistan, Ahmadis. March 2019, §6.2.3. - §6.3.2. Dit is de aldaar 

geciteerde visie van de Pakistan Association of Anthropology.  

https://www.citypopulation.de/Pakistan-Punjab.html
https://www.youtube.com/watch?v=cJBfn1saK5A
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Keerzijde is dat de overheid weigert om scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en een postdienst te 
financieren.63F

64 
En aan de rand van de stad ligt een compound met een moskee van Khatme-Nabuwwat, op een 
perceel dat de regering van Punjab in de jaren ’70 confisqueerde voor sociale huisvesting. Maar 
vervolgens werd het beschikbaar gesteld aan deze anti-ahmadi organisatie. Khatme-Nabuwwat 
organiseert daar nu elk jaar een grootschalige bijeenkomst (>10.000 deelnemers) met als enig 
doel om haat te zaaien tegen de ahmadi’s door dagenlang de meest discriminerende en 
opruiende toespraken te houden. Zonder enig overheidsingrijpen.64F

65 En er zijn meerdere van dat 
soort manifestaties per jaar, waarbij tegenstanders naar de stad worden gebracht om daar met 
luidsprekers anti-ahmadi-leuzen te schreeuwen terwijl de bewoners zichzelf in hun huizen 
barricaderen. Rabwah blijft aldus een plek waar een nimmer aflatend gevoel van dreiging een 
schaduw werpt over het dagelijkse leven van de bewoners.  
 
De stad is ook het toneel van gewelddadige anti-ahmadi agitatie, zoals onwettige invallen en 
arrestaties, verstoring van evenementen, vernieling van bezit, inbeslagname van land en 
overheidssteun voor radicale islamitische geestelijken.65F

66 
 
Er werken in Rabwah geen ahmadi's bij overheidsdiensten of de politie, en evenmin zijn zij 
vertegenwoordigd in de lokale overheid.66F

67 De stad biedt weinig kansen op werk en ahmadi's uit 
Rabwah worden afgewezen als ze werk zoeken in naburige steden. Ze zijn daar zelfs niet welkom 
in winkels, waar borden hangen als “Treed eerst toe tot de islam, en dan tot deze winkel!” 
Vergaderingen in lokale moskeeën vinden plaats met gewapende beveiligers. Groepen van meer 
dan 30 mensen zijn niet toegestaan. De grootste moskee Masjid-e-Aqsa, die plaats biedt aan 
20.000 gelovigen, wordt daarom niet meer gebruikt. De ontmoetingsplaatsen en tijden van 
bijeenkomsten worden uit veiligheidsoverwegingen niet van tevoren aangekondigd en de viering 
van nationale evenementen is stilgevallen sinds de aanval op de ahmadiyya-moskeeën in Lahore 
in 2010, waar ca. 90 doden vielen. De vrijdagsgebeden worden alleen nog bijgewoond door 
mannen, vroeger namen ook vrouwen in grote aantallen deel. 

 
Ook uitbreiding van de stad is moeilijk: vertegenwoordigers van de ahmadi-gemeenschap 
verklaarden dat de provinciale autoriteiten hen hadden belet grond te kopen in de buurt van hun 
hoofdkantoor in Rabwah.67F

68 
 
1.1.1.3   Essentie van de ahmadi geloofsovertuiging 
 
De ahmadiyya, officieel de ahmadiyya moslim gemeenschap (of Jamaat-i-Ahmadiyya), is een 
islamitische heroplevings- of messiaanse beweging afkomstig uit Punjab, Brits Indië, ontstaan 
aan het eind van de 19e eeuw. Deze tak van de islam werd opgericht door Mirza Ghulam Ahmad 
(1835–1908). Deze beweerde goddelijk te zijn aangesteld als zowel de beloofde mahdi (‘de 
gezant’) als de messias die door moslims wordt verwacht tegen de eindtijd en die op vreedzame 
wijze de triomf van de islam teweegbrengt. 
 
Er zijn twee groepen ahmadi’s: naast de Ahmadiyya Muslim Jama’at (ook Qadiani genoemd) is er 
een kleinere groep Lahore-ahmadi’s (Ahmadiyya Anjuman Isha’-Islam Lahore). De Qadiani zien 
Mirza Ghulam Ahmad als profeet, terwijl de Lahore ahmadi’s hem meer als een vernieuwer van 

 
64  Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020 
65   Pakistans long-persecuted Ahmadi minority fear becoming election scapegoat. Reuters, 16 nov. 2017 
66   Persecution against the Ahmadiyya Muslim. South Asia Democratic Forum (SADF) Research Report, 10 mei 2019, blz 30 
67  Shunned by Pakistans Muslims Ahmadis Find Refuge in a City of Their Own. New York Times, 27 dec. 2017. Een oudere bron 

beschrijft het bestuur van Rabwah als volgt: “Government offices like a police station, magistrate’s court, security cell, local 
government etc are all well-staffed in this town. Numerous mullahs have been appointed here by their parent organizations, and 
their sole task is to indulge in anti-Ahmadiyya activities. The government provides them the needed support. Ahmadi citizens of 
Rabwah have no representation in the town council. The government introduced Joint Electorate but then promulgated an 
exception for Ahmadis in the form of Chief Executive’s Order No 15 of June 17, 2002. So the present council and the mayor 
(called Nazim) are not responsible to anybody. They can do what they like, and they have decided to do nothing.”  Zie: Rabwah 
as a safe haven. Persecutionofahmadis.org, oktober 2006. 

68  US State Department. 2017 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz. 16. 
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de islam zien. In de discriminerende wet- en regelgeving tegen ahmadi’s in Pakistan wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen deze twee ‘typen’ ahmadi’s. Ook bronnen voor dit ambtsbericht 
maakten nimmer een onderscheid bij de beschrijvingen van de lotgevallen van ahmadi’s.   
“Mirzai” en “Qadiani” zijn overigens scheldwoorden voor de ahmadi’s. Maar dat belet de overheid 
niet om het woord “Qadiani” te gebruiken in officiële teksten.   
 
De zes artikelen van het islamitische geloof en de vijf zuilen van de islam vormen ook voor 
ahmadi’s de basis van het geloof. Evenzo aanvaarden zij de Koran als hun heilige tekst, kijken ze 
naar de kaaba tijdens het gebed, volgen ze de soenna (normatieve praktijken van Mohammed) 
en aanvaarden ze het gezag van de hadith (gerapporteerde uitspraken van en vertellingen over 
Mohammed). Ahmadi’s onderschrijven dus dezelfde overtuigingen als de meerderheid van de 
moslims, maar met een verschil van mening over de betekenis van Khatam-un-Nabiyeen: het 
definitieve profeetschap van Mohammed.  
 
De controverse speelt zich af rond de interpretatie van hoofdstuk 33 vers 40 van de Koran waar 
staat:  
 
"Mohammed is niet de vader van een van uw mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah 
en het Zegel van de Profeten: en Allah heeft volledige kennis van alle dingen." (  ٌد أَبَآ أََحٍد ا َكاَن ُمَحمَّ مَّ
ھُ بُِكِلّ َشْىٍء َعِلیًما َن َوَكاَن ٱللـَّ ـۧ ّ ِھ َوَخاتََم ٱلنَّبِیِ سُوَل ٱللـَّ ِكن رَّ ـٰ َجاِلكُْم َولَ ن ِرّ  ( ِمّ
 
Volgens moslims betekent "Zegel van de profeten" (Khatam-un-Nabiyeen) dat Mohammed de 
laatste profeet was en dat geen enkele profeet na hem zou kunnen komen. Maar volgens het 
ahmadiyya-geloof slaat "zegel" niet op een chronologische finaliteit maar betekent het dat 
Mohammed de meest volmaakte van alle profeten was, en dat zijn wet de islam bezegelde, net 
zoals een zegel pas op een document wordt aangebracht als het gereed en perfect is. Volgens 
ahmadi’s mogen er niet-wetgevende profeten ná Mohammed komen, maar alleen als ze 
Mohammed’s laatste (en perfecte) wet van de islam volgen.68F

69 Dit verschil van interpretatie over 
de “absolute and unqualified finality of the prophethood of Mohamed” is uitgegroeid tot een 
waarachtig schisma tussen ahmadi’s en mainstream soennitische en sjiitische moslims.  

 
Er zijn nog diverse andere verschillen tussen ahmadi’s en mainstream moslims. Zoals:   
- Ahmadi’s geloven dat Jezus na 4 uur bewusteloos, dus niet dood, van het kruis werd gehaald 

en daarna op zoek is gegaan naar de ‘lost tribes of Israel’ en voor hen gepredikt heeft. 
Daarna zou hij als 120 jaar oude man in Kasjmir een natuurlijke dood zijn gestorven en als 
Yuz Asaf of Youza Asouph zijn begraven in het Roza Bal heiligdom in Srinagar.69F

70 
- Volgens ahmadi’s kan jihad in drie categorieën worden verdeeld: Daarvan is Jihad al-Asghar 

(Kleinere Jihad) de -in het Westen bekende- gewapende strijd. Deze mag echter alleen 
gebruikt worden als zelfverdediging onder situaties van extreme religieuze vervolging. 
Ahmadi’s wijzen erop dat Mirza Ghulam Ahmad die vorm van jihad niet toepasselijk achtte, 
aangezien de islam, als religie, niet militair werd aangevallen maar via literatuur en andere 
media, en daarom moest de reactie daarop navenant zijn.70F

71  
Deze vredelievende ahmadi-visie op de jihad -die een oproep tot dialoog behelst- wordt in 
komplottheorieën wel gepresenteerd als bewijs dat de ahmadi’s een groep zijn die door de 
koloniale Britten werd opgericht om de islam te verzwakken en te kunnen overheersen.71F

72 Het 
wordt ook tegen ahmadi’s gebruikt als bewijs dat zij niet bereid zijn om te vechten voor Allah.72F

73  

 
69  Finality of Prophethood. Al-Islam (The Official Website of the Ahmadiyya Muslim Community) op: 

https://www.alislam.org/book/truth-about-ahmadiyyat/finality-of-prophethood/  Ook Wikipedia geeft een uitgebreide beschrijving 
van Khatam an-Nabiyyin, ondersteund met 62 bronverwijzingen, zie hier:  https://en.wikipedia.org/wiki/Khatam_an-Nabiyyin  

70  Zie: https://www.alislam.org/jesus/  (op de officiële website van de Ahmadiyya-beweging) 
71  De andere twee vormen van jihad zijn: Jihad al-Akbar (grotere Jihad) is strijd tegen de lage verlangens van “het zelf”, zoals 

woede, lust en haat; en Jihad al-Kabīr (Grote Jihad) verwijst naar de vreedzame verspreiding van de islam, met speciale nadruk 
op het verspreiden van de ware boodschap van de islam door de pen. 

72  Rabwah, A Place For Martyrs. UK Parliamentary Human Rights Group, januari 2007. §2.1 
73  PML-Ns Capt Safdar lashes out against Ahmadis, faces backlash on social media. Dawn, 10 oktober 2017 

https://www.alislam.org/book/truth-about-ahmadiyyat/finality-of-prophethood/
https://en.wikipedia.org/wiki/Khatam_an-Nabiyyin
https://www.alislam.org/jesus/
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Eén van de vijf zuilen van de islam is het doen van de hadj naar Mekka. Vele ahmadi’s doen dit, 
maar formeel is hen dat niet toegestaan op grond van Saoedische wetgeving.73F

74  
 
1.1.1.4.  Wettelijke status van ahmadi’s 
Ahmadi’s worden in Pakistan als niet-moslims beschouwd. Dit is sinds 1974 in de Grondwet 
verankerd, in de Artikelen 260(3)(a) en 260(3)(b), die als volgt luiden: 
 
260(3)(a) "Muslim" means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in 
the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad (peace be upon him), the 
last of the prophets, and does not believe in, or recognize as a prophet or religious reformer, any 
person who claimed or claims to be a prophet, in any sense of the word or of any description 
whatsoever, after Muhammad (peace be upon him); and 
 
260(3)(b) "non-Muslim" means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to 
the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Quadiani Group or the 
Lahori Group who call themselves 'Ahmadis' or by any other name or a Bahai, and a person 
belonging to any of the Scheduled Castes. 
 
Deze artikelen werden ingevoegd bij de 2e wijziging van de Grondwet in 1974.74F

75  Daarnaast zijn 
er nog de anti-ahmadi-artikelen in het Wetboek van Strafrecht. Deze artikelen 298(b) en (c) uit 
1984 zijn gebaseerd op de zgn. Ordinance XX, en beperken hun religieuze vrijheid.75F

76  
  
Op grond van artikel 298(b) is het een ahmadi verboden personen aan te duiden met bepaalde 
islamitische titels of te begroeten met de gebruikelijke islamitische begroeting. Het is een 
ahmadi niet toegestaan de oproep tot zijn gebed te betitelen als azan (de islamitische benaming 
voor een dergelijke oproep), alsmede een ahmadi-gebedshuis een masjid (moskee) te noemen.  
Op grond van artikel 298(c) is het een ahmadi onder meer verboden zich een moslim te 
noemen, zijn geloof als islam te betitelen en zijn geloof te prediken of te verspreiden. Een 
ahmadi kan hiervoor bestraft worden met een maximale gevangenisstraf van drie jaar en een 
geldboete.76F

77 Door de genoemde wetsartikelen is het ahmadi-geloof feitelijk gecriminaliseerd, 
hetgeen in strijd is met de grondwetsartikelen over fundamentele rechten. Zie bijlage III voor de 
volledige tekst van de anti-ahmadi-wetten in het Wetboek v. Strafrecht. 
NB: De wetgeving over godslastering staat los van dit alles. Die wetten gelden voor alle 
Pakistani. Zie ook bijlage III. 

 
De wetsartikelen 298(b) en (c) zijn dus een uitwerking van de Grondwet. Maar in de 
voortschrijdende polarisatie in Pakistan gaat dat voor extremisten niet langer ver genoeg en 
moeten er meer maatregelen komen om ahmadi’s elke mogelijkheid te ontnemen zich als 
moslims voor te doen. Daarvoor is het noodzakelijk dat ahmadi’s te onderscheiden zijn van 
moslims. Waar christenen, hindoes, sikhs en hazara’s vaak door hun namen, kleding of uiterlijk 
te onderscheiden zijn van moslims, zijn ahmadi’s (m.n. mannen) dat namelijk niet. En dat, zo 
menen hardliners “gaat in tegen de geest en vereisten van de Grondwet”, nu een “minderheid 
zijn ware identiteit verbergt en verraad pleegt aan de Staat door zich te vermommen als 
moslim.” De Staat zou in gebreke zijn gebleven dit te voorkomen en daardoor kunnen ahmadi’s 
ongemerkt gevoelige maatschappelijke posities bereiken. Op 9 maart 2018 kwam raadsheer 

 
74  Ter informatie: de vijf zuilen van de islam zijn: De geloofsbelijdenis (sjahada/credo): "Er is geen andere god dan Allah en 

Mohammed is zijn profeet"; de rituele gebeden (salat of salah); het geven van aalmoezen (zakat of zakah); het vasten tijdens 
ramadan (saum/sawm of siyam) en de pelgrimstocht naar Mekka (hadj, hajj of haj). 

75    Zie: http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch5.html  
76  Voluit: Ordinance No. XX of 1984, Anti-Islamic Activities of the Quadiani Group, Lahori Group and Ahmadis (Prohibition and 

Punishment) Ordinance. 
77    Bronnen voor deze alinea’s over de blasfemie wet zijn: USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 

2016). Zie ook het vorige thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenenin Pakistan (november 2014). 
USCIRF: Annual Report 2014 Pakistan. 

http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part12.ch5.html
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Shaukat Siddiqi van het Hof van Islamabad tegemoet aan deze visie en vonniste dat ter 
voorkoming van misbruik (exploitation) van de Grondwet voortaan een beëdigde verklaring over 
iemands moslim- of niet-moslim-identiteit verplicht is bij de aanvraag van een nationale 
identiteitskaart, een geboortebewijs, paspoort en bij inschrijving in het kiesregister, en voor 
benoemingen binnen de overheid, m.n. in de rechtspraak, strijdkrachten en ambtenarij.77F

78 De 
rechtszaak was aangespannen door hardliners tijdens de zgn. Faizabad-sit-in (zie § 1.2 “Politieke 
Ontwikkelingen”). De gevolgen van deze uitspraak, waartegen de regering niet in beroep ging en 
waartegen géén suo moto actie van het Hooggerechtshof volgde, zijn potentieel verregaand, 
indien dit vonnis geleidelijk in regelgeving wordt omgezet.  
Voor aanvragen van identiteitskaarten is dat reeds gebeurd; daar moeten ahmadi’s sinds eind 
2018 zwart op wit bevestigen ahmadi te zijn; vroeger volstond het dat zij aangaven geen moslim 
te zijn.78F

79 Een van de redenen dat de nieuwe plicht werd ingevoerd, is dat Siddiqi ontdekte dat in 
de jaren voorafgaand aan zijn vonnis meer dan 10.000 personen hun religie bij NADRA wijzigden 
van moslim naar ahmadi. Dit waren vermoedelijk ahmadi-ambtenaren die zich als moslim 
hadden voorgedaan en die na hun pensionering weer terugkeerden naar hun ‘echte’ geloof. 
“Oplichting van de staat”, aldus Siddiqi.79F

80 80F

81 
 
De “crisis” waarin Pakistan zou verkeren doordat ahmadi’s niet te onderscheiden zijn van 
moslims leidt tot oproepen dat ahmadi’s hun kinderen niet langer moslimnamen mogen geven 
(bijv. Ahmad), of dat zij de scheldwoorden Qadiani of Mirzai moeten inbouwen in de namen van 
hun kinderen. Of dat zij geen geit mogen slachten voor het offerfeest; want dat is een 
moslimtraditie en dus voor ahmadi’s een “openlijke schennis van de grondwet die met ijzeren 
vuist moet worden aangepakt”.81F

82      
 
NB: Azad Jammu & Kasjmir en Gilgit-Baltistan hebben hun eigen (interim-)grondwet. Op 7 
februari 2018 aanvaardde het parlement van Azad Jammu & Kasjmir de “Interim Constitution 
(Twelfth Amendment) Bill, 2018” waarmee ahmadi’s daar ook tot niet-moslims werden 
verklaard. De wet werd met unanimiteit aangenomen.82F

83  
 

1.1.2. Staatsinrichting 
 
Voor een beschrijving van de staatsinrichting van Pakistan wordt verwezen naar eerdere 
ambtsberichten.  
 
In de verslagperiode heeft één belangrijke wijziging plaatsgevonden: de Federally Administered 
Tribal Areas (FATA) zijn per 31 mei 2018 opgegaan in de provincie Khyber Pakhtunkhwa. De 
tribale gebieden hadden een aparte bestuurs- en justitiële structuur, die nog dateert uit de Britse 
tijd. De Pakistaanse grondwet gold er niet onverkort. Gewone wetgeving ook niet, behalve als de 
president bij decreet een wet van toepassing verklaarde. De zgn. Frontier Crimes Regulation uit 
1901 (FCR) stond tribale leiders toe om op basis van de sharia en tribale gebruiken recht te 
spreken, ook over religieuze minderheden. De FCR werd sterk bekritiseerd vanwege haar strikte 
bepalingen; zo bestond er geen recht op hoger beroep, op een advocaat, of op het presenteren 
van bewijs, en bestond de mogelijkheid van collectieve straf voor een delict van een individu.  

 
78  Justice Shaukat Siddiqui of IHC unjust verdict against Ahmadis. Persecution of Ahmadis.org , download dd. 1 juni 2020. Zie ook: 

Declaration of faith compulsory before joining civil armed services and judiciary Islamabad High Court. Dawn, 9 mrt. 2018. 
79  Ahmadis will have to declare themselves as non-Muslims to get CNIC according to new NADRA policy. NayadaurTV, 28 dec. 2018. 

Zie ook: A Report on Persecution of Ahmadis in Pakistan 2019. Persecutionofahmadis.org, blz 54. 
80  Nadra tells IHC 167,000 Qadianis registered. The International News.pk, 24 februari 2018.  
81  No faith to state. The News on Sunday, 18 maart 2018 
82  What drives calls for giving Ahmadis a distinct identity. Herald (Dawn), door Ali Usman Qasmi. september 2018. Hij schrijft in dit 

artikel ook: “Een verplichte (uiterlijke) onderscheiding realiseerden de Duitsers door Joden een davidsster te laten dragen”. Zie 
ook: LHC Bar Association Urges Govt To Stop Ahmadis From Making Animal Sacrifices On Eid. Nayadaur TV, 28 juli 2020 

83  AJK Parliament declares Ahmadis as non-Muslims. The Nation, 7 februari 2018. Zie Artikel 2 van de Azad Jammu & Kashmir 
Interim Constitution 1974, hier: https://law.ajk.gov.pk/assets/lawlibrary/2019-02-13-5c645034ade141550078004.pdf  

https://law.ajk.gov.pk/assets/lawlibrary/2019-02-13-5c645034ade141550078004.pdf
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De FCR werd in 2018 afgeschaft, en in een transitieperiode 2018-2020 wordt het bestuur van de 
tribale gebieden op basis van de FATA Interim Governance Regulation 2018 geleidelijk 
geïntegreerd met die van Khyber Pakhtunkhwa. Zo vallen de tribale gebieden voortaan onder de 
jurisdictie van het Pakistaanse Hooggerechtshof en van het Hof in Pesjawar, en krijgen de 
gebieden hun vertegenwoordigers in het parlement van Khyber Pakhtunkhwa, dat met 21 zetels 
wordt uitgebreid. En er komt een kostbaar tienjarig ontwikkelingspakket. Desondanks stemden 
slechts twee van de negen parlementsleden uit de FATA vóór hun opname in KP. Ook 
Afghanistan had bezwaar.83F

84 
 
1.1.2.1. Vertegenwoordiging van christenen en ahmadi’s in verkozen functies 
Zowel christenen als ahmadi’s hebben stemrecht, maar vooral ahmadi’s worden niettemin 
gediscrimineerd in Pakistan’s kieswetten. Pakistan hanteert nl. twee kiesregisters, een voor 
ahmadi’s en een lijst voor alle anderen, dus voor moslims, christenen, hindoes etc. Ahmadi’s 
zouden vanwege het feit dat zij goed georganiseerd zijn en gemiddeld goed zijn opgeleid, een 
actieve rol in de politiek kúnnen spelen.84F

85   
 
Bij registratie als reguliere (lees: moslim-)kiezer moeten kiezers een verklaring ondertekenen 
waarin zij o.m. de stelling onderschrijven dat Mohammed de laatste profeet is en waarin zij 
expliciet verklaren niet tot de ahmadi’s te behoren. Dat is voor mainstream moslims (en 
kennelijk ook voor christenen) geen probleem maar het plaatst ahmadi’s evident voor een 
dilemma. Zij identificeren zich als moslim en zouden de verklaring kunnen tekenen, maar dan 
moeten zij ontkennen dat ze geloven in de komst van profeten nà Mohammed en dat ze ahmadi 
zijn. Bovendien zijn zij grondwettelijk geen moslim en is het een strafbaar feit voor hen om zich 
als moslim voor te doen. Het alternatief is dat ahmadi’s zich registreren als niet-moslim, maar 
dit is evenmin aantrekkelijk omdat zij zich wél als moslim beschouwen. Ondanks dit alles 
registreerden zich toch nog 167.505 ahmadi’s voor de verkiezingen van 2018.85F

86  
  
Voor het passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden en zich kandidaat te stellen) geldt 
iets vergelijkbaars. Ook hier moeten kandidaten verklaren te geloven dat Mohammed de laatste 
profeet was en dat leidt ertoe dat ahmadi’s zich niet kandidaat stellen, ook niet voor de 10 van 
de 336 parlementszetels die zijn gereserveerd voor niet-moslims. Zij beschouwen zichzelf 
immers wèl als moslim. 
 
De National Assembly telt 336 leden, van wie er 266 direct worden gekozen vanuit de vier 
provincies, min of meer naar rato van de bevolkingsomvang. Zo krijgt Punjab 141 van die 266 
zetels. Van de overige 70 zetels zijn er 60 gereserveerd voor vrouwen (ook per provincie 
vastgesteld) en 10 voor leden van religieuze minderheden (landelijk vastgesteld).86F

87 Tien van de 
336 zetels is 3%, derhalve een lichte ondervertegenwoordiging aangezien deze minderheden in 
2018  3,46% van het geregistreerde electoraat vormden.87F

88 Het is evenwel aannemelijk dat 
indien zij zouden moeten concurreren om de algemene zetels, zij sterker ondervertegenwoordigd 
zouden zijn, onder meer vanwege het gehanteerde districtenstelsel.  
 
De Senaat heeft 96 zetels, waarvan 4 voor niet-moslims, één per provincie.88F

89  

 
84   Zie : Thematisch ambtsbericht positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan van november 2014. Zie ook Tribespeople freed of 

FCR as president signs FATA governance regulation. GeoNews, 28 mei 2018. Zie ook: The FATA merger pros and cons. The Daily 
Times, 29 mei 2018. Zie ook: Cabinet approves steps for Fatas merger with Khyber Pakhtunkhwa. Dawn, 3 maart 2017. 

85   The town that doesn’t vote, Pakistans Ahmadis say forced to abstain. Reuters, 21 juli 2018. Zie ook: US State Department. 2018 
Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 10. 

86  Pakistan General Election Non-Muslim voters increase by 30 % in 5 years, Hindus most numerically. Firstpost.com, 22 juli 2018 
87  Zie bijlage II voor de betreffende wetsteksten.  
88  Er registreerden zich nl. 105 miljoen kiezers waarvan 3,63 miljoen niet-moslims, zie: Pakistan General Election Non-Muslim voters 

increase by 30 percent in 5 years, Hindus most numerically. Firstpost.com, 22 juli 2018  
89  Zie: https://pakistanconstitutionlaw.com/article-59-the-senate/  

https://pakistanconstitutionlaw.com/article-59-the-senate/
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De 4 provinciale parlementen hebben ook gereserveerde zetels voor niet-moslims: 3 van de 65 
zetels in Beloetsjistan, 4 van de 145 in Khyber Paktunkhwa, 8 van de 371 in Punjab en 9 van de 
168 in Sind. 
Ook in lagere bestuursniveaus’ (zila’s, tehsils en union councils) is voor leden van religieuze 
minderheden minimaal een zetel gereserveerd.89F

90 
 

De 10 zetels voor religieuze minderheden worden via een indirecte verkiezing gekozen, op basis 
van proportionele representatie, door de 266 direct gekozen parlementsleden. Omdat de 
politieke partijen de kandidatenlijsten vaststellen voor deze 10 zetels, en niet de minderheden 
zelf, staan deze 10 parlementsleden feitelijk ten dienste van hun partij en niet van de 
minderheid die zij in naam vertegenwoordigen. Ook partijen met een radicaal islamitische 
signatuur kunnen kandidaten stellen voor de 10 niet-moslim-minderheidszetels. Een farce, zo 
menen deskundigen.90F

91  
 
M.b.t. verkiezingen: Zie voor de relevante wetsteksten uit de Kieswet, de Grondwet en de anti-
ahmadi-verklaringen bijlage II van dit ambtsbericht. 
   
Bij de verkiezingen van juli 2018 voelde de ahmadi-gemeenschap zich gedwongen om helemaal 
niet te stemmen onder de huidige discriminerende kieswetten. Er was één lijst met kiezers die 
alle religieuze groeperingen omvatte, inclusief moslims, hindoes, christenen, zoroastriërs en 
sikhs, met een aparte kiezerslijst voor ahmadi's. Deze discriminerende behandeling op basis van 
overtuiging was een opzettelijke poging om de ahmadi's van Pakistan het kiesproces te 
ontnemen en hun hun kiesbevoegdheid te ontzeggen.91F

92 92F

93 
 
Voor de aanwezigheid van christenen en ahmadi’s in de publieke sector, zie § 2.3.4.11. 
(Discriminatie van christenen en ahmadi’s bij werk en studie). 
 
Er werken in Rabwah geen ahmadi's bij overheidsdiensten of de politie, en evenmin zijn zij 
vertegenwoordigd in de lokale overheid.93F

94 (Zie ook § 1.1.1.2 “Woonplaatsen van christenen en 
ahmadi’s”, onder “Rabwah”.) 
 
1.2. Politieke ontwikkelingen 
 
Het hoofdstuk hieronder richt zich in hoofdlijnen op ontwikkelingen die tijdens de verslagperiode 
relevant waren voor religieuze minderheden. 
 
Periode t/m juli 2017, Kabinet Nawaz Sharif  
Het begin van de verslagperiode (april 2017) viel in het 4e jaar van premier Nawaz Sharif’s derde 
premierschap, dat op 11 mei 2013 was begonnen, kort na een verkiezingsoverwinning van zijn 
partij, de Pakistan Muslim League - Nawaz (PML-N). In het kader van dit ambtsbericht is m.n. 
Sharifs beleid met betrekking tot mensenrechten en religieuze minderheden van belang, en in 
sociaal opzicht bleek Sharif in zijn derde regeerperiode het harde conservatisme en zijn pro-
islamiseringsvisie uit zijn eerste twee regeerperioden (1990-1993 en 1997-1999) te hebben 
ingeruild voor een meer sociale en centristische koers.94F

95 Zo zei hij in november 2015 dat de 
toekomst lag in een “democratisch en liberaal Pakistan” en dat hij van Pakistan een “opgeleide, 
progressieve, vooruitziende en ondernemende natie” zou maken; opmerkingen waarvoor hij 
onmiddellijk werd gekapitteld door religieuze leiders als zou hij de “ideologie van het land” 
negeren. Immers is in Pakistan het woord “liberaal” bijna een scheldwoord; het wordt 

 
90   Zie vorig thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan 2017 
91   Why the reservation of seats for minorities in Pakistans Assembly is farcical. Scroll.in, 3 sept. 2016 
92   Separate voter list for Ahmadis, community to boycott Pak elections. ANI-News, 18 juli 2018 
93   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 114. 
94  Shunned by Pakistans Muslims Ahmadis Find Refuge in a City of Their Own. New York Times, 27 dec. 2017. 
95   Zie: Nawaz Sharifs shift to the centre. The Express Tribune, 22 nov. 2015. 
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geassocieerd met personen die worden betaald om “Westerse agenda’s” te dienen en/of 
Pakistans reputatie te bezoedelen.95F

96  
 

In 2016 trotseerde Sharif islamitische leiders door de toegang tot YouTube te deblokkeren, door 
een wetsvoorstel inzake huiselijk geweld uit te vaardigen en door de executie te bevelen van 
iemand die een godslasteraar had vermoord.96F

97 Zoals reeds gemeld in het vorige ambtsbericht, 
werd in februari 2017 door het parlement een amendement op de Criminal Laws aangenomen, 
waarmee haat zaaien tegen minderheden en gedwongen huwelijken met jonge meisjes of niet-
moslim meisjes strafbaar werden. Ook werd het doen van valse aangiften strenger bestraft.97F

98 
Sharif toonde zich ook een tegenstander van eerwraak.98F

99  
 
De 3e regering Sharif verklaarde tevens de hindoefestivals Diwali en Holi en het christelijke 
Paasfeest tot officiële feestdagen. En in december 2016 keurde Sharif de naamswijziging goed 
van het natuurkundecentrum van de Quaid-i-Azam University tot Professor Abdus Salam 
Centrum voor Fysica. Dit was een grote stap, want nobelprijswinnaar Abdus Salam is een 
ahmadi en wordt binnen Pakistan zowel bejubeld als veracht. Sharif initieerde ook de Abdus 
Salam Fellowships.99F

100 
Sharif bereidde in 2017 ook de fusie voor van de federaal bestuurde stamgebieden (FATA) met 
de provincie Khyber Pakhtunkhwa.100F

101 
 
Het kabinet Sharif-III werd ontbonden op 28 juli 2017 nadat het Hooggerechtshof de premier 
schuldig verklaarde aan “oneerlijkheid” in de Panama Papers kwestie en hem een levenslang 
verbod oplegde om nog een publieke functie te bekleden.  
 
Periode juli 2017 – mei 2018  Kabinet Abbasi 
De parlementaire verhoudingen bleven ongewijzigd en de PML-N benoemde op 1 augustus 2017 
Shahid Khaqan Abbasi als interim-premier, tot aan het einde van het 5-jarige mandaat van het 
parlement op 31 mei 2018. Na zijn afzetting werd Sharifs partij, de PML-N aangepakt, naar 
verluidt vanuit militaire- en inlichtingenkringen. Verscheidene dagbladen en twee tv-zenders die 
gunstig over Sharif berichtten, kregen problemen met hun distributie en na contact met 
legerkringen haakten hun adverteerders massaal af. Ook werd een campagne opgezet om de 
partij uit te dunnen. Belangrijke partijleden werden gebeld door militairen om ze te intimideren. 
Sommigen sloten zich aan bij de Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) van voormalig cricket-ster 
Imran Khan, die zich positief uitliet over het leger.101F

102 
 
In zijn korte regeerperiode distantieerde Abbasi zich van virulente anti-ahmadi-retoriek van 
parlementsleden.102F

103 
Maar zijn grootste test kwam met de kieswetcrisis in oktober-november 2017, die de positie van 
radicale islamitische bewegingen enorm versterkte en daarmee de anti-ahmadi retoriek.  
 

 
96   Nawaz Sharifs shift to the centre. The Tribune, 22 nov. 2015. 
97   Pakistans prime minister is defying the clerics very carefully. Washingon Post, 9 maart 2016 (door Tim Craig). Het executiebevel 

betrof Mumtaz Qadri, moordenaar van de gouverneur van Punjab Salman Taseer. Taseer had zich ingezet voor Aasia Bibi en werd 
daardoor in radicale kringen zelf ook als godslasteraar beschouwd. 

98  Zie: Criminal Law (Amendment) Act, 2017, Gazette of Pakistan, 17 feb. 2017. Zie ook Bijlage III, waarin wetswijzigingen zijn 
aangegeven.  

99   Nawaz Sharif the liberal. The Tribune, 5 maart 2016. Wat de eerwraak betreft: Sharif liet de Pakistaanse première van de film A 
Girl in the River: The Price of Forgiveness over de vloek van eerwraak, van de Pakistaanse oscarwinnares Sharmeen Obaid-Chinoy 
in zijn eigen kantoor plaatsvinden, en bepleitte wetgeving om eerwraak uit te bannen. 

100   In a Show of Tolerance Pakistan Declares Hindu & Christian Festivals as Holidays. Time Magazine, 16 mrt 2016. 
101   Cabinet approves steps for Fatas merger with Khyber Pakhtunkhwa. Dawn, 3 maart 2017. 
102  Vrije verkiezingen. De Pakistanen zijn niet zo vrij. NRC Handelsblad, 23 juli 2018 
103  PM Abbasi distances himself, PML-N from Safdar's tirade against Ahmadi community. Dawn, 12 okt. 2017 
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Op 2 oktober 2017 werd de nieuwe kieswet aanvaard in het parlement. De nieuwe wet bevatte 
vele verbeteringen t.o.v. de oude wet uit 1970.103F

104 Maar het viel diverse religieuze en 
extremistische groepen vooral op dat in het nominatieformulier voor kandidaten (dat is 
opgenomen in de wet) de tekst van de eed waarmee kandidaten hun geloof in Mohammed als 
laatste profeet moesten bevestigen gewijzigd was van “I solemnly swear” in “I declare”. Ook was 
–indirect- een clausule verwijderd waarin kiezers die zeggen te geloven in de “finality of 
Prophethood” dat schriftelijk moeten verklaren, en dat bij ontstentenis van zo’n verklaring hun 
naam aan het kiesregister van niet-moslims zou worden toegevoegd. Zij leverden scherpe kritiek 
op deze veranderingen die zij bedoeld achtten om de ahmadi-gemeenschap te versterken; hen 
het stemmen te vergemakkelijken en onderdeel te zijn van een bredere samenzwering ten 
faveure van “Westerse agenda’s”. In reactie hierop stelde de regering aanvankelijk dat de 
wijziging een administratieve fout was, maar zij keerde al snel op haar schreden terug en op 5 
oktober stemde het parlement in met de herstelde, oorspronkelijke tekst van de eed, zulks ook 
na een rechterlijke uitspraak.104F

105 Maar na deze “schuldbekentenis” was dat niet langer 
voldoende. De tot dan toe onbekende ultrarechtse islamitisch partij Tehreek-i-Labbaik Ya Rasool 
Allah Pakistan (TLP) o.l.v. Khadim Hussain Rizvi had met een groep volgelingen Jinnah Avenue 
bezet en stelde extra eisen, nl.: ontslag van de Minister van Justitie op straffe van een fatwa 
tegen hem, aftreden van de hele regering, een vereenvoudiging van de procedures om 
aanklachten van blasfemie in te dienen, en het bijhouden van een register van ahmadi’s in 
overheidsdienst. 
Vanaf begin november volgde een drie weken durende blokkade van de Faizabad-interchange, 
een essentieel knooppunt tussen Islamabad en Rawalpindi, waardoor de twin-cities muurvast 
kwamen te zitten. Ook Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat (zie § 1.3.5.) en Sunni Tehreek Pakistan 
(ST) sloten zich aan bij wat bekend is geworden als de Faizabad sit-in of de Dharna. In totaal 
ging het om hooguit enkele honderden demonstranten. Gedurende drie weken weigerde de 
regering toe te geven aan ook maar één van de eisen en hielden de extremisten voet bij stuk. 
Op de achtergrond werd druk onderhandeld, waren er wat schermutselingen met brandstichting 
en plunderingen, werden rechtszaken aangespannen, journalisten mishandeld, en werden sociale 
media ingezet om de gemoederen op te hitsen, maar de regering had niet de moed de relatief 
kleine groep met harde hand te verwijderen, bang voor een mogelijke backlash. 
 
Eerst op 25 november grepen politie en Frontier Corps in.105F

106 Ongewapend, om niet te 
provoceren. Een veldslag volgde, met 6 doden en honderden gewonden. Maar de demonstranten 
weken niet. In andere steden begonnen nu ook demonstraties, werden wegen geblokkeerd en 
wetshandhavingsinstanties aangevallen. De overheid verbood berichtgeving, sloot TV-kanalen en 
blokkeerde sociale media. Meer en meer demonstranten voegden zich bij het protest. De 
regering vroeg het leger in te grijpen. De chef-staf, generaal Bajwa, keerde spoorslags vanuit 
Saoedie-Arabië terug naar Pakistan. Hij weigerde evenwel in te grijpen omdat hij de reputatie 
van het leger niet in de waagschaal wil stellen ‘for little gains’. Plotseling werd -in de nacht van 
26 november- een akkoord gesloten met de demonstranten, nadat ‘mannen in uniform’ geld 
hadden uitgedeeld.106F

107. De regering boog voor de radicalen: de Minister van Justitie werd 
ontslagen en er volgden een reeks andere concessies. O.a. de belofte dat geen obstakels zouden 
worden opgeworpen om aangiften van blasfemie te bemoeilijken; en geen clementie voor 
godslasteraars.  
 
Deze kwestie had het land aan de rand van de afgrond gebracht en was een succesvolle 
lancering van de tot dan toe vrij onbekende barelvi-partij TLP (Tehreek-e-Labbaik Pakistan) 
een politiek front van de extreem islamitische TLYP (Tehreek Labbaik Ya Rasool Allah) onder 

 
104  Pakistans Elections Act 2017 What You Need To Know. Democracy Reporting.org, 15 febr. 2018. Het artikel bevat een lijst van de 

verbeteringen en verwijst naar verdere bronnen.  
105  IHC orders reversal of changes pertaining to Khatm-i-Nabuwwat oath in Elections Act 2017. Dawn, 14 nov. 2017 
106  Het Frontier Corps is een paramilitaire strijdmacht van Pakistan die gestationeerd is in de provincies Beloetsjistan en Khyber 

Pakhtunkhwa om de openbare orde te handhaven. Het FC staat (naar eigen zeggen) “de regering en civiele 
wetshandhavingsinstanties bij tegen de vijanden van de staat en helpt ook bij het handhaven van het gezag van de regering in de 
tribale gebieden en de gevestigde districten.” Zie: http://frontiercorpskpk.com/  

107  Why was Pakistan general giving money to protesters. BBC, 29 nov. 2017 

http://frontiercorpskpk.com/
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leiding van Khadim Hussain Rizvi, die vanuit het niets een nationale bekendheid werd. De drie 
weken durende ‘gijzeling van de rechtsstaat’ door een kleine groep radicalen betekende een 
verdere verzwakking van het civiele gezag en een carte blanche voor strijd en fundamentalisme 
in naam van religie. En er was een verdere stap gezet voor de marginalisering van ahmadi’s. 
Ook de militairen hadden feitelijk gecapituleerd voor de mullahs, al waren er ook geruchten dat 
de uitgebreide steun van de bevolking voor de demonstranten met voedsel, tenten ed., zou 
wijzen op heimelijke steun van het leger voor de TLP c.s. Ook de economische schade was 
enorm.107F

108 
 
Op 31 mei 2018 trad Abbasi af als premier. Het was voor de tweede maal in de geschiedenis van 
Pakistan dat een burgerregering een volledige ambtstermijn had gediend, zij het niet onder één 
premier. Op 1 juni trad Nasirul Mul, voormalig opperrechter, aan als zijn interim opvolger 
gedurende de verkiezingsperiode. De verkiezingen vonden plaats op 25 juli 2018. De aanloop 
was gewelddadig. Bij een zelfmoordaanslag door de Pakistaanse Taliban op een 
partijbijeenkomst van de links-seculiere Awami National Party in Peshawar op 10 juli vonden 21 
mensen de dood.108F

109 Een paar dagen later vielen 129 doden bij een aanslag in Dringarh 
(Beloetsjistan) op een verkiezingsbijeenkomst van de Balochistan Awami Party (BAP) en 5 doden 
bij een bijeenkomst van de religieuze JUI-F partij in Bannu (Khyber Pakhtunkhwa).109F

110  
 
Periode vanaf mei 2018, regering Imran Khan 
Op de verkiezingsdag waren 370.000 militairen op de been om de veiligheid van de 106 miljoen 
kiesgerechtigden te waarborgen. Niettemin vielen in Quetta (Beloetsjistan) 31 doden toen een 
IS-terrorist zich bij een stemlokaal opblies. De verkiezingsstrijd ging hoofdzakelijk tussen de 
PML-N van Shehbaz Sharif (broer van de afgezette premier Nawaz Sharif) en de PTI van Imran 
Khan. Tijdens zijn campagne beloofde Khan de omstandigheden voor religieuze minderheden te 
verbeteren en hun gebedsplaatsen te restaureren.110F

111 Maar zijn CV is gevarieerder en bevat ook 
“een geschiedenis van verzoening met gewelddadig extremisme” en tijdens de campagne 
bouwde hij zijn basis ook op anti-Amerikaanse gevoelens en sympathie voor militanten, incl. de 
Taliban.111F

112 Reeds op de avond van de verkiezingsdag waren er beschuldigingen van fraude.112F

113 
Toen 49% van de stemmen was geteld riep Khan zich uit tot winnaar. De HRCP stelde vast dat 
er inderdaad pogingen waren gedaan de uitslag te beïnvloeden en dat er “genoeg redenen waren 
de legitimiteit van de uitslagen te betwijfelen”.113F

114 
In Khan’s overwinningsrede deed hij vnl. beloftes over beleid voor ‘gewone Pakistanen’ en hintte 
hij naar een verzorgingsstaat op islamitische leest.114F

115  De nieuwe regering trad op 18 augustus 
2018 aan. Zij leunt op een zeer krappe parlementaire meerderheid. Het is een populistische 
regering, links van het politieke midden, en met een machtsbasis in de lagere sociaal-
economische klassen van de bevolking. Wijziging van religieuze wetten staat niet bovenaan de 
agenda. Wel staan daar de economische crisis, Kasjmir, en ervoor zorgen dat oppositieleiders 

 
108  How the Islamabad protests happened. Dawn, 25 nov. 2017 (met een chronologisch overzicht). Zie ook: HRCP, State of Human 

Rights in 2017, full report (maart 2018), blz. 4, 42, 73, 82, 109-110, 114, 122-124, 147-150. Zie ook: Protesten Pakistan 
beëindigd na vertrek minister. NRC Handelsblad, 27 november 2017. Zie ook: Who is Khadim Hussain Rizvi. Dawn, 3 dec. 2017. 
Zie ook: States Surrender. NewsweekPakistan, 3 dec. 2017. Zie ook: Capitulation. Dawn (editorial), 28 november 2017. Zie ook: 
List of demands put forward by TLY and accepted by govt for ending the Faizabad protest. Dawn, 28 nov. 2017. Zie ook: Khadim 
Hussain Rizvi op de Engelstalige Wikipedia (artikel met 26 literatuurverwijzingen) en het artikel “2017 Faizabad sit-in” op de 
Engelstalige Wikipedia (met 25 bronverwijzingen). 

109  21 doden bij bomaanslag politieke bijeenkomst Pakistan. NRC Handelsblad, 11 juli 2018 
110  133 dead after two separate attacks on Pakistan political rallies. Al Jazeera, 14 juli 2018. Zie ook: Dodental aanslagen Pakistan 

loopt op naar 133. NRC Handelsblad, 13 juli 2018. 
111  Islamists Block Construction of First Hindu Temple in Islamabad. New York Times, 8 juli 2020 
112  Pakistans Prime Minister Suggests Osama Bin Laden Was a Martyr. New York Times, 26 juli 2020 
113  Aanslag bij stembureau Pakistan eist 31 levens. NRC Handelsblad, 25 juli 2018. Zie ook: Uitslag vertraagd, ex-cricketer Khan aan 

kop, veel meldingen van fraude. NRC Handelsblad, 26 juli 2018. 
114  Cricketlegende Khan eist winst verkiezingen Pakistan op. NRC Handelsblad, 26 juli 2018 
115  Imran promises wide-ranging reforms. All policies for the people. Dawn, 26 juli 2018. Zie ook: Cricketheld en voormalig losbol 

wint verkiezingen Pakistan. NRC Handelsblad, 27 juli 2018. 
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achter de tralies belanden vanwege corruptie, zoals tijdens de verkiezingscampagne was 
beloofd.115F

116  
 
Tien dagen later, op 29 augustus marcheerden ca. 10.000 demonstranten van Tehreek-i-Labbaik 
Pakistan (TLP) van Lahore naar Islamabad en eisten dat de nieuwe regering de banden met 
Nederland zou verbreken na de aankondiging van een controversiële cartoonwedstrijd door PVV-
leider Geert Wilders. Hij annuleerde zijn wedstrijd, zie § 1.3.5.116F

117 
 
Khan zat nog geen drie weken in het zadel of er volgde wederom een episode waarbij het civiele 
gezag boog voor radicalen. Op 1 september benoemde Khan de leden van de Economic Advisory 
Council (EAC), met daarin dr. Atif R Mian, een van de 25 meest briljante jonge economen 
binnen het IMF, en een ahmadi. Onmiddellijk begon een kwaadaardige online campagne tegen 
Mian en de regering. Op 4 september liet de regering weten niet te zullen buigen voor 
extremisten. Maar hardliners binnen een alliantie van religieuze- en oppositiepartijen voerden de 
druk op en een paar dagen later vroeg de regering Mian terug te treden. Volgens de minister van 
informatie, Fawad Chaudhry, had "de regering ... besloten de benoeming van dr. Mian in te 
trekken omdat ze verdeeldheid wil vermijden ... De regering wil vooruitgang boeken met behulp 
van religieuze geleerden en met alle delen van samenleving, en het zou ongepast zijn als een 
enkele nominatie tot het tegenovergestelde leidt”.117F

118 118F

119 119F

120 Deze knieval, nèt na het aantreden 
van de regering, werd door waarnemers gezien als symptomatisch voor de structurele 
problematiek van religieuze minderheden120F

121 en is later ook gebruikt door andere gezagsdragers 
om hun niet-optreden bij geweld tegen ahmadi’s te vergoelijken cq rechtvaardigen.121F

122  
 
In een casus die wereldwijd emoties opriep, werd op 31 oktober 2018 de christelijke vrouw 
Aasia Bibi vrijgesproken van blasfemie door het Hooggerechtshof wegens gebrek aan bewijs.122F

123 
(Zie eerdere ambtsberichten over de godslastering waar zij in juni 2009 van werd beticht en 
voor werd gedetineerd; en waarvoor zij in november 2010 ter dood werd veroordeeld.). Het Hof 
gelastte haar invrijheidstelling. Onmiddellijk waren er protesten, landelijk en gewelddadig, met 
wederom de antiblasfemiebeweging Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) als drijvende kracht. TLP 
riep op tot moord op de drie rechters en tot muiterij in het leger. Drie dagen lang was Pakistan 
het toneel van ongeregeldheden, geblokkeerde straten, brandende autobanden en vernielingen. 
De politie pakte 150 man op. Ordetroepen werden gemobiliseerd. Bibi’s advocaat vluchtte naar 
Nederland omdat hij vreesde voor zijn leven. Daarop volgden doodsbedreigingen tegen 
Nederlandse diplomaten in Pakistan en werd een deel van de ambassadestaf teruggehaald naar 
Den Haag. Bibi’s familie vroeg asiel aan in het buitenland. Premier Khan verscheen op TV en 
waarschuwde de demonstranten “niet te botsen met de staat” en hij beloofde in te grijpen als de 
kostwinning van gewone burgers in gevaar zou komen. Demonstranten vroegen om een 
rechterlijke toetsing (herziening) van de uitspraak en om een belofte van de regering dat Bibi 
het land niet zou verlaten. Minister van Binnenlandse Zaken Shehryar Afridi gaf oppositiepartijen 
de schuld van het geweld, en niet de TLP, en zei dat de regering zou streven naar dialoog met 
de TLP. Aldus geschiedde. Bibi bleef in het land in afwachting van een herziening van haar 
beroep. Er werd niet ingegrepen tegen de TLP of de demonstranten.123F

124  

 
116  Vertrouwelijke bron. 
117   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 102. Zie ook: Pakistanis protest Geert Wilders Prophet 

Muhammad cartoon contest. Deutsche Welle, 29 aug. 2018 
118  We will not bow to extremists. Govt hits back after vicious campaign targets Atif Mian. Dawn, 4 sept. 2018 
119   Pak removes top economist from EAC over his Ahmadi faith. Times of India, 7 sept. 2018. 
120  Dear PM Khan, What are Pakistans Ahmadis to do. Rabwah Times, 9 sept. 2018 
121  Zie: Pakistans new government betrays the Ahmadi minority. The Economist, 13 sept. 2018. Ook: Vertrouwelijke bron. 
122  Bij een Senaatsvergadering over de afbraak van een ahmadi-moskee in Sialkot had een politievertegenwoordiger uitgeroepen: 

“What can a District Police Officer be expected to do if members of the Ahmadi community cannot even survive on a government 
committee” (HRCP, State of Human Rights in 2018, full report, blz 114.) 

123  Voor de volledige uitspraak zie onderaan de pagina op: https://www.dawn.com/news/1442396  
124  Supreme Court acquits Aasia Bibi orders immediate release. Dawn, 6 nov. 2018. Zie ook: Ook na vrijspraak laat Pakistan Asia Bibi 

niet los. NRC Handelsblad, 5 november 2018. Zie ook: US State Department. 2018 Report on International Religious Freedom. 
Pakistan, blz 6. Zie ook: Den Haag haalt groot aantal ambassademedewerkers uit Pakistan. NRC Handelsblad, 12 november 2018. 

https://www.dawn.com/news/1442396
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Op 29 januari 2019 bevestigde het Hof de eerdere vrijspraak. Ditmaal volgden geen 
ongeregeldheden. In mei 2019 vertrok Bibi naar Canada, waar de rest van haar gezin al eerder 
was aangekomen. De macht van de mullahs toonde zich nog eenmaal in deze casus: ondanks 
een eerder aanbod weigerde het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk Bibi asiel te verlenen uit angst 
voor de veiligheid van Britse consulaire staf in Pakistan en vanwege het belang van de bilaterale 
relatie.124F

125 
 
De kwestie Aasia Bibi had ook een -modeste- silver lining. De opperrechter die Bibi vrijsprak is 
nog steeds een zeer gerespecteerd man in Pakistan. Haar advocaat is weer gewoon aan het werk 
en neemt nieuwe blasfemiezaken aan. Geen van beiden is vermoord, waartoe extremisten wel 
hadden opgeroepen. Er was een politieke opening om de blasfemiewetgeving aan te pakken, 
maar het moment “was nog niet daar”. Significant is dat ook de vrijspraak van blasfemie-
verdachte Wajih-ul-Hassan in sept. 2019 niet tot politieke onrust leidde.125F

126 126F

127 Ook bleef 
verwacht geweld tegen de christelijke gemeenschap uit.127F

128  
 
In 2018 kwamen rechterlijke uitspraken beschikbaar van zaken die door de TLP c.s. tijdens de 
Faizabad-sit-in eind 2017 waren aangespannen. Vooral de uitspraak van het Islamabad High 
Court (IHC, rechter Siddiqi) was baanbrekend en leidde tot verdere druk op de al zo kwetsbare 
ahmadi-gemeenschap 128F

129 (zie § 1.1.1.4. “Wettelijke status van ahmadi’s”). 
  
Minder dan 3 weken na de “Bibi-rellen” stond de eenjarige herdenking van de tijdens de 
Faizabad-sit-in gevallen ‘martelaren’ op de agenda. Uit vrees voor een herhaling van eerdere 
ongeregeldheden, greep de regering ditmaal wel in. Khadim Hussain Rizvi werd in preventieve 
hechtenis genomen. Ook andere kopstukken van de TLP en TLYRA werden gearresteerd. 
Onmiddellijk braken rellen uit in Lahore en Karachi. Uiteindelijk werden zo’n 3000 
sympathisanten gearresteerd. De regering maakte daarbij duidelijk dat zij zwak zou lijken als ze 
niet zou optreden tegen de TLP: “Het gaat hier niet langer om religie maar om rebellie en 
muiterij tegen de staat”. In mei 2019 werd TLP-leider Rizvi vrijgelaten op borgtocht. Maar een 
groep van 86 anderen (waaronder Rizvi’s broer en neef) werd in januari 2020 veroordeeld door 
een anti-terrorisme rechtbank in Rawalpindi tot elk een gevangenisstraf van 55 jaar. Ook werd 
beslag gelegd op bezittingen wegens terrorisme, ordeverstoring, het bieden van weerstand 
tegen de politie en opruiïng tegen regering, leger en rechterlijke macht; delicten gepleegd 
tijdens de rellen die volgden op de vrijspraak voor Aasia Bibi.129F

130 
 
Intussen, ontevreden over het regeringsbeleid had Maulana Fazl-ur Rehman, leider van de 
Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)-partij in juni 2019 aangekondigd dat hij in oktober een grote zgn. 
“Azadi-mars” op Islamabad zou organiseren om Imran Khan tot aftreden te dwingen. Grote 
oppositiepartijen als PPP en PML-N deden, na aanvankelijke aarzelingen mee en van 31 oktober 
tot 13 november marcheerden tienduizenden uit diverse hoeken van het land naar Islamabad, 
waar zij eindigden met een sit-in. Khan bleef aan, maar de mars had een duidelijk signaal van 
onvrede afgegeven, vooral ook aan de militairen. Rehman had Khan nl. voortdurend een 
‘selected’  i.p.v. ‘elected’ premier genoemd; lees: geselecteerd door de militairen m.b.v. enorme 
verkiezingsfraude. Gedurende de mars was Rehman’s politieke boodschap langzaam verschoven 

 
Zie ook: Asia Bibi, prisoner-profile. Churchinchains.ie, 3 sept. 2019. Zie ook: Do not clash with the state PM Khan issues stern 
warning to agitators after Aasia Bibi verdict. Dawn, 6 november 2018. Zie ook: Khans finest hour. Dawn, 1 november 2018Zie 
ook het artikel “Asia Bibi blasphemy case” op de engelstalige Wikipedia met >150  bronvermeldingen. 

125  Foreign Office allowed Pakistan mob to dictate Asia Bibi asylum case. The Guardian, 13 november 2018 
126  Man acquitted in blasphemy case after 18 years in prison. Dawn, 26 september 2019 
127  Vertrouwelijke bron.  
128  Vertrouwelijke bron.  
129  US Commission on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2018 (m.b.t. 2017), blz 5. Zie ook: Life Could Not Be 

More Difficult For Pakistans Ahmadis. Forbes.com, 17 juli 2018, 
130  TLP head Khadim Rizvi taken into protective custody, workers arrested in crackdown. Dawn, 23 nov. 2018. Zie ook: Leiders 

protesten tegen Asia Bibi aangeklaagd voor terrorisme. NRC Handelsblad, 2 december 2018. Zie ook: TLP chief Khadim Rizvi 
arrested in crackdown. Dawn, 24 november 2018. Zie ook: TLP chief aides to be tried for sedition, terrorism. Dawn, 2 december 
2018. Zie ook: Rawalpindi ATC sentences TLP chief Khadim Rizvis nephew brother to 55 years in jail. Dawn, 17 jan. 2020 
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naar een religieuze, met o.m. de stelling dat de regering Khan onder de invloed van een ahmadi-
lobby was geraakt.130F

131  
 
Een zeer recent voorbeeld waar islamitische hardliners de regering wederom naar hun hand 
zetten was tijdens de corona-lockdown begin 2020. Reeds bij het begin van de lockdown riepen 
sommige imams hun volgelingen op gewoon naar de moskee te komen. Korte tijd later, met de 
Ramadan in aantocht, riepen zij de gelovigen zelfs op in nog grotere getale dan normaal te 
komen bidden. Er vonden in ernst toenemende gevechten plaats met de politie die trachtte de 
1½-meter-regel te handhaven. Vlak voor de Ramadan ondertekenden tientallen bekende 
geestelijken en leiders van religieuze partijen een brief waarin werd geëist dat de regering 
moskeeën zou vrijstellen van de sluiting tijdens de heilige maand of de woede van God en de 
gelovigen zou riskeren. De militairen, die de lockdown hadden gewenst, zagen zich nu zelf 
aangevallen, en bij aanvang van de ramadan bleek de politie niet langer bereid een cordon rond 
de moskeeën te leggen. Op 18 april bond de regering in, en onder hygiënische voorwaarden 
mochten moskeeën open blijven.131F

132 Maar diverse geestelijken negeerden die voorwaarden en 
maakten hun volgelingen duidelijk dat hun lot zou worden bepaald door hun vroomheid en niet 
door een virus. Zij creëerden daarmee hot spots voor infecties. De regering trad daar niet tegen 
op. Op 9 mei werden de lockdowns opgeheven en steeg het aantal infecties snel. Pakistan kwam 
in de top-12 van meest getroffen landen. In augustus 2020 waarschuwde de International Crisis 
Group voor sociale onrust door slechte toegang tot gezondheidszorg en oplopende werkloosheid. 
Militanten groeperingen zouden sociale verdeeldheid kunnen uitbuiten en nieuwe rekruten 
kunnen winnen, bijv. door zelf hulp te verlenen via bestaande of omgedoopte 
liefdadigheidsinstellingen, zoals ze al eerder hebben gedaan.132F

133 
 
De laatste crisis rond het thema godsdienst speelde zich af in juni-juli 2020 en betreft hindoes. 
Deze hadden na jaren lobbyen in 2017 toestemming gekregen voor de bouw van de eerste 
hindoetempel in Islamabad. “De start van een nieuw, tolerant hoofdstuk in Pakistans 
geschiedenis (…) Pakistan is een plaats voor alle godsdiensten”, zo liet de regering weten. Imran 
Khan stelde 1,3 miljoen dollar ter beschikking. Toen roerde de moslimclerus zich. De bouw van 
een muur rond het terrein (volstrekt normaal in Pakistan) moest op last van de overheid worden 
gestopt, want dat paste niet in de bouwplannen. Op een avond werd de muur in aanbouw 
gesloopt door mannen die meenden dat dat hun islamitische plicht was. De beelden gingen heel 
Pakistan over op sociale media. Binnen een tijdsbestek van 2 weken ontspoorde het zicht op de 
nieuwe tempel en kreeg de hoop dat Khan zijn verkiezingsbeloftes over religieuze co-existentie 
zou inlossen een nieuwe klap.133F

134 
 
Op 4 september 2020 waren Karachi, Rawalpindi, Pesjawar en Lahore wederom het toneel van 
anti-blasfemie-demonstraties, georganiseerd door TLP. Ditmaal vanwege de herpublicatie van 
cartoons van Mohammed door het Franse satirische blad Charlie Hebdo, ter gelegenheid van de 
start van het proces tegen verdachten van de aanslagen van 2015.134F

135  
 
De regering Khan heeft ook positieve stappen gezet. Een greep: In sommige gevallen van 
vermeende ontvoering en gedwongen bekeringen van jonge religieuze minderheidsvrouwen 
kwamen de autoriteiten tussenbeide om het vermeende slachtoffer te beschermen en vast te 
stellen wat haar wil was. Volgens vertegenwoordigers van enkele religieuze 
minderheidsgroeperingen bleef de regering de meeste georganiseerde religieuze groeperingen 

 
131  Fazl brings sit-in to abrupt end launches Plan B. Dawn, 14 november 2019. Zie ook: Azadi march sways towards populism of a 

religious kind. Asian Age, 19 november 2019. Zie ook: Pakistan army says supports elected government amid major protest. 
Reuters, 2 november 2019. Zie ook: Pakistans Sit-In Protests Come to an End But Key Issues Remain Unresolved. The Diplomat, 
15 november 2019 

132  Imams Overrule Pakistans Coronavirus Lockdown as Ramadan Nears. New York Times, 23 april 2020. Zie ook: Prominent ulema 
say lockdown not applicable to mosques congregational prayers to begin. Dawn, 14 april 2020. Zie ook: Govt accepts most 
demands of clerics. Dawn, 20 april 2020 

133  Pakistan's COVID-19 Crisis. International Crisis Group, 7 augustus 2020 
134  Islamists Block Construction of First Hindu Temple in Islamabad. New York Times, 8 juli 2020  
135  Thousands protest in Pakistan over reprinting of Mohammad cartoons in France. Reuters, 4 september 2020 
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toestaan gebedshuizen op te richten en leden van de geestelijkheid op te leiden. Sommige sikh- 
en hindoeïstische gebedshuizen werden heropend in 2019, bijv. de duizend jaar oude Teja 
Singh-tempel in de buurt van Sialkot (Punjab) die sinds 1947 gesloten was. Op 9 november 
2019 opende de regering een gerenoveerde heilige plaats van de sikhs, de Gurdwara Darbar 
Sahib, samen met een visumvrije doorgangscorridor voor sikh-pelgrims die vanuit India reizen. 
De regering zette de uitvoering van het Nationaal Actieplan (NAP) van 2014 tegen terrorisme 
voort, inclusief de strijd tegen sektarische, haatzaaiende uitlatingen en extremisme. Meerdere 
maatschappelijke groeperingen en leiders van geloofsgemeenschappen verklaarden dat de 
regering meer inspanningen had geleverd om meer veiligheid te bieden op plaatsen van 
aanbidding voor religieuze minderheden, die de afgelopen jaren vaak het doelwit van aanvallen 
waren geweest. Politie en veiligheidstroepen in het hele land hebben de veiligheidsmaatregelen 
tijdens religieuze feestdagen versterkt, en in 2018 en 2019 werd geen enkel religieus festival 
verstoord door geweld. De politie kwam verschillende malen tussenbeide om gewelddadige 
menigtes tegen personen die beschuldigd werden van godslastering tegen te houden.135F

136 
Daarnaast is er in de verslagperiode nog een forse hoeveelheid wetgeving aanvaard, die een 
positief effect kan hebben op de mensenrechtensituatie en op die van religieuze minderheden. 
Zie voor een overzicht daarvan § 2.1.1.2. (“Andere wetswijzigingen sinds 2017”). 
 
Ten slotte: In 2016, toen Imran Khan de vraag werd gesteld: “Do you extend equal rights to 
Ahmadi’s” antwoordde hij: “All human beings have equal rights. Anyone who is a Pakistani has 
an equal right. The constitution should protect him. He’s an equal citizen.” 136F

137  
Maar twee jaar sinds zijn ambtsaanvaarding als premier heeft Khan nog geen stappen genomen 
om de discriminatie van ahmadi’s te beëindigen of verzachten. 

 
1.3. Veiligheidssituatie 
 
De verbetering van de veiligheidssituatie, reeds gemeld in het vorige ambtsbericht, heeft zich 
ook in de verslagperiode voortgezet. In 2019 daalden de militante aanvallen in Pakistan zelfs tot 
het laagste niveau van de afgelopen vijftien jaar. Het gemiddelde aantal van dergelijke aanvallen 
stond op 13 per maand in 2019. Dat was 19 in 2018, 35 in 2017, 43 in 2016, 59 in 2015 en 134 
in 2014. Deze scherpe daling begon na de start van Operatie Zarb-e-Azb in juni 2014 (een 
offensief tegen militante bolwerken in Noord-Waziristan137F

138) en van het Nationaal Actieplan NAP 
begin 2015 (dat een reactie was op een terreuraanval op de Army Public School in Pesjawar in 
december 2014 waarbij bijna 150 doden vielen). De huidige operatie Radd-Ul-Fassad heeft het 
geweld verder teruggebracht naar het laagste niveau sinds 2003. Alleen al tussen 2018 en 2019 
was er een afname van 31% in militante aanvallen, een daling van het aantal doden met 48% 
en van gewonden met 31%.138F

139 
 
Contekst: Grote delen van Pakistan zijn niettemin onveilig.139F

140 Er is sprake van politiek geweld, 
etnische conflicten en sektarisch geweld. De situatie verschilt per regio en wordt beïnvloed door 
verschillende factoren. Militant geweld wordt voornamelijk veroorzaakt door de separatistische 
opstand in Beloetsjistan en de instabiliteit in het noordwesten (KP) als gevolg van de val van de 
Taliban in Afghanistan in 2001. De Afghaanse Taliban vestigde zich in de voormalige tribale 
gebieden in Khyber Pakhtunkhwa, op de vlucht voor een coalitie onder leiding van de VS.140F

141 
Onder hun invloed bleven verschillende Pakistaanse groepen met een vergelijkbare ideologie 
samenwerken in wat zich ontwikkelde tot een federatie van gewapende groepen en tot de zgn. 
'talibanisatie' van de regio. Een strikte toepassing van conservatieve islamitische principes leidde 

 
136  Bron van deze reeks voorbeelden: US State Department, 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan (diverse blz.).  
137   Imran Khan's view for Ahmadis Regarding Blasphemy Law of Pakistan. Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=m-

RlBpl2Kpk  (van 3’50” tot 4’08”). 
138  Zarb-e-Azb operation 120 suspected militants killed in N Waziristan. Dawn, 15 juni 2014 
139  Anti-State Violence Dropped to 15-years low. PICSS Security Report, 9 januari 2020 
140  Zie het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Circa de helft van het land is “rood” (onveilig); de andere helft 

“oranje” (alleen strikt noodzajkelijke reizen); stand van zaken per eind september 2020. 
141  What is Pakistans militancy issue all about. Deutsche Welle, 1 december 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=m-RlBpl2Kpk
https://www.youtube.com/watch?v=m-RlBpl2Kpk
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tot doelbewust geweld tegen burgers (waaronder de vernietiging van scholen) en uiteindelijk ook 
tegen de Pakistaanse autoriteiten.141F

142 
 
Het hierboven genoemde NAP omvatte o.m. de oprichting van speciale rechtbanken voor de 
snelle berechting van terreurverdachten. Het moratorium op de doodstraf werd ingetrokken en 
een 5.000 man sterke terrorismebestrijdingsmacht werd ingezet in het hele land. Volgens het 
plan zouden er geen gewapende milities in het land mogen functioneren en zou de financiering 
van terroristische organisaties worden bestreden. Het plan voorzag ook in de bestrijding van het 
aanzetten tot haat, maar volgens ahmadi-organisaties heeft de regering advertenties of 
toespraken die aanzetten tot anti-ahmadi-geweld evenwel niet beperkt.142F

143 
De operatie Zarb-e-Azb in de tribale gebieden werd in 2015 en 2016 gecontinueerd. Het leger 
richtte zich daarbij op een breed scala aan militante groepen. Ook was sprake van 
mensenrechtenschendingen en 1-2 miljoen mensen die hun huis ontvluchtten.143F

144 In februari 
2017 vond in het land een opleving van terroristische aanslagen plaats.144F

145  
 
Als  reactie daarop kondigde de Pakistaanse regering op 22 februari 2017 opnieuw een landelijke 
militaire operatie aan, ditmaal onder de naam Radd-Ul-Fasaad (ook: Raddul Fasaad). De eerdere 
operatie Zarb-e-Azb had toen al vruchten afgeworpen: in 2017 was het geweld in de voormalige 
tribale gebieden gedaald tot het laagste niveau in zes jaar. In tegenstelling tot Zarb-e-Azb 
beoogt Radd-Ul-Fasaad radicale groepen uit heel Pakistan te elimineren, niet slechts in het 
Noordwesten. Ook het voorkomen van grensoverschrijdende terreuraanvallen valt onder Radd-
Ul-Fasaad. De operatie is evenwel zorgvuldig ontworpen om zich uitsluitend te richten op 
groepen die civiele en militaire doelen binnen Pakistan aanvallen. Groeperingen die het door 
India bestuurde Kasjmir aanvallen vanuit Pakistan zijn geen doelwit van de operatie, om nog 
maar te zwijgen van de Afghaanse Taliban die vechten tegen de VS en het Afghaanse leger in 
Afghanistan. Ingeschat wordt dat Radd-Ul-Fasaad geen redelijk vooruitzicht biedt op het 
verslaan van anti-Pakistaanse militante groepen of van het oplossen van de oorzaken van 
militant geweld in het hele land.145F

146 Doch tegen mid-2019 was het geweldsniveau in Pakistan wel 
degelijk gedaald al bleven er aanslagen op militaire en civiele doelen.146F

147 Bij de derde verjaardag 
van Radd-Ul-Fasaad in februari 2020 noemde de Chef Staf van het Pakistaanse leger generaal 
Bajwa de operatie “een reis van terrorisme naar toerisme” die een “ongeëvenaard succes” 
was.147F

148 Dit, niettegenstaande het feit dat in de aanloop naar de algemene verkiezingen van 25 
juli een aantal gewelddadige aanslagen had plaatsgevonden. (Voor een overzicht daarvan zie 
§1.2 “Politieke Ontwikkelingen”). Maar het waren er véél minder (nl. ca. 5) dan in de aanloop 
naar de verkiezingen van 2013; toen waren er 148 aanslagen.148F

149  
 
Het Pak Institute for Peace Studies (PIPS) verklaarde in juli 2019 dat de veiligheidssituatie in de 
eerste helft van 2019 'beter' was dan in 2018 en dat de situatie veel 'stabieler' was dan in 
voorgaande jaren. Door de terrorismebestrijdingsoperaties in de eerste helft van 2019 zijn 
enkele grote commandanten van verschillende militante groepen zoals de Tehrik-e Taliban 
Pakistan (TTP) en de Islamitische Staat Khorasan Province (ISKP) aangehouden.149F

150  
De trend uit 2015 en 2016 die het vorige ambtsbericht reeds meldde heeft zich dus voortgezet. 
Van 2009 tot 2020 is  er een gestage afname te zien van het aantal geweldsdaden (-61%) en 
van het aantal daarbij te betreuren slachtoffers (-83%). De cijfers vanaf 2015 zijn: 
 

 
142  As if hell fell on me. The HR crisis in NW Pakistan. Amnesty International, 2010, blz 10-11. 
143  US Commission on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2019 (m.b.t. 2018), blz 2-3 
144  Vertrouwelijke bron. 
145  EASO Pakistan Security Situation Report, Oktober 2019, blz 18. 
146  Pakistan’s Counter Militant Offensive, Operation Raddul Fasaad. Critical Threats, 25 augustus 2017. Critical Threats is een project 

van het American Enterprise Institute, een conservatieve denktank. 
147  EASO Pakistan Security Situation Report, Oktober 2019, blz 38-39. 
148  Army capable of thwarting all threats says Bajwa. Dawn, 23 feb. 2020 
149  HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 162. 
150  In een interview van Dhr. Rana met EASO op 17 juli 2019. 
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Jaar                  2015  2016  2017  2018  2019 
Aantal gewelddaden  1097 749  713  497  433 
Aantal doden      3503 1887 1611 896  588 
NB: ‘Gewone misdaad’ valt niet onder deze cijfers. 
 
Van de 433 geweldsdaden in 2019 waren er 229 geklasseerd als terroristische aanslagen; meer 
dan 90% daarvan vonden plaats in Beloetsjistan en Khyber Pakhtunkhwa.150F

151 Dit waren tijdens 
de verslagperiode de meest onrustige cq. gewelddadige provincies, net als in het vorige 
ambtsbericht. Deze cijfers tonen de blijvende impact van zowel het hardhandige optreden tegen 
verboden organisaties, als de politieke wil in de hogere regionen van het civiele en militaire 
leiderschap om antistatelijke elementen te elimineren.151F

152 
Ook in de eerste maanden van 2020 bleef het geweldsniveau laag en beperkte het zich 
hoofdzakelijk tot Beloetsjistan en Khyber Pakhtunkhwa. In maart en april 2020 vond in Punjab 
(waar meer dan de helft van de Pakistaanse bevolking woont) slechts één aanslag plaats, en 
zonder dodelijke slachtoffers.152F

153 
De daling van het geweld door extremistische groepen heeft zijn weerslag op de religieuze 
minderheden; ook tegen hen zijn er minder terreurdaden geweest.153F

154 
 
1.3.1. Relevante veiligheidsontwikkelingen voor christenen en ahmadi’s 
 
Net als het algehele geweldniveau is ook het sektarisch geweld gedaald sinds de start van 
operatie Zarb-e-Azb in 2014. In 2013 waren er nog 131 sektarische geweldsincidenten met 558 
doden en 987 gewonden; in 2017 nog slechts 16 incidenten met 231 doden en 691 gewonden, 
en in 2018 nog slechts 12 incidenten.154F

155 Verschillende bronnen laten evenwel verschillende 
cijfers zien, mogelijk vanwege de gehanteerde definities of methodologie. Maar de langjarige 
dalende trend blijft herkenbaar. De cijfers van het CRSS zijn bijv. als volgt:    
 
Dodelijke slachtoffers van sektarisch geweld 2013-20191 

 
Jaar/periode   2013-2018  2016   2017    2019    . 
Sjiieten2       1232 (59%)  33 (14%)  178 (56%)  28 (64%) 
Soennieten3   599 (29%)  110 (45%) 118 (37%)  14 (32%) 
Christenen4   147 (7%)  16 (7%)  12 (4%)   0 (0%) 
Ahmadis’s    24 (1%)   8 (3%)   3 (1%)   2 (4%) 
Anderen5    96 (5%)   75 (31%)  7 (2%)    ---          .        
Totaal/jaar   350     242    318     44        
 
1) Bron voor de gehele tabel: Jaarrapport 2017, Jaarrapport 2019 en Jaarrapport Special Edition 2013-2018 van het Centre 
for Research and Security Studies (CRSS). Over het jaar 2018 is geen separaat rapport.  
2) Incl. Hazara’s, Ismailis, en ”onbekend doch moslim” omgerekend naar shia/soenni-rato. 
3) Incl. Soefi’s en “onbekend doch moslim” omgerekend naar shia/soenni-rato. 2019 incl. Afhaanse Taliban. 
4) Incl. “onbekend doch christen of moslim” omgerekend naar christen/moslim-rato. 
5) Hindoes, Sikhs, Zikris, Bohras + onbekend. 

Meest in het oog springend is het bijzonder lage aantal dodelijke slachtoffers in 2019. En voorts 
dat in de afgelopen 7 jaar meer dan 87% (1873/2142) van de dodelijke slachtoffers van 
sektarisch geweld moslims onderling treft, waarvan 59% sjiieten en 29% soennieten. Gezien het 
feit dat sjiieten slechts zo’n 20% van de moslims zijn zijn zij sterk oververtegenwoordigd. Binnen 

 
151  Bron: Pakistan Special Security Report, Pak Institute for Peace Studies. Vol. 12, spring 2020. NB: Slechts in 2013 was er een 

kleine opleving, die al in 2014 door de voortgaande daling teniet was gedaan. 
152  Annual Security Report 2019. Center for Research & Security Studies CRSS, blz 33. 
153  Zie: March 2020, Significant Drop in Casualties in Militant Attacks. PICSS. Zie ook: Monthly security report, April 2020. PICSS. Er 

waren op 1 sept. 2020 nog geen rapporten beschikbaar over de periode na april 2020.  
154  Vertrouwelijke bron. 
155  DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, blz 21, §2.91 
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de sjiitische moslims is het geweld tegen Hazara’s opvallend: van 2013-2019 waren 25% van de 
1260 sjiitische slachtoffers Hazara’s. En in 2019 zelfs 55% van alle slachtoffers (24/44).  
Christenen en ahmadi’s vormden tussen 2013-2019 slechts 8% van de dodelijke slachtoffers van 
sektarisch geweld. Desondanks zijn zij daarmee proportioneel oververtegenwoordigd. Voor 
christenen komt het neer op gemiddeld 21 slachtoffers per jaar (2013-2019), voor ahmadi’s op 4 
per jaar.  
In het eerste halfjaar van 2020 was er onder christenen en ahmadi’s slechts één incident van 
sektarisch geweld, volgens CRSS.155F

156 
 
1.3.2. Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s 
Hieronder volgt een chronologisch overzicht van incidenten en relevante gebeurtenissen tegen 
ahmadi’s en christenen en hun religieuze instituties in de verslagperiode.156F

157 Er zijn honderden 
van dergelijke incidenten geweest die in ernst uiteenlopen van een scheldpartij of kleine 
discriminatie op straat, via blasfemie-aantijgingen en rechterlijke vonnissen, tot 
terreuraanslagen. Er is getracht om in dit overzicht zoveel mogelijk bekende (door Engelstalige 
media en mensenrechtenorganisaties gepubliceerde) en relevante incidenten op te nemen, 
inclusief een korte beschrijving van elk incident. De basis werd daarbij gevormd door overzichten 
van USCIRF, de HRCP en SATP. Gevallen zonder kennelijk sektarisch motief zijn niet 
opgenomen.157F

158  
Onderstaande lijst is tevens een reflectie van hetgeen media en mensenrechtenorganisaties 
belangrijk vinden en publiceren. Zo komen geschillen om onroerend goed of land, eerwraak, en 
ontvoering met gedwongen bekering véél vaker voor dan deze lijst suggereert. Uit het overzicht 
blijkt dat terreuraanslagen geen belangrijke factor zijn in het geweld tegen christenen en 
ahmadi’s en dat het meeste geweld komt vanuit hun eigen woonomgeving.   
In de verdere paragrafen van dit ambtsbericht wordt regelmatig naar deze lijst verwezen.158F

159  
 
30 maart 2017. Advocaat Malik Saleem Latif, een prominente lokale leider van de ahmadi-
gemeenschap en een familielid van Nobelprijswinnaar Abdus Salam wordt 's ochtends op zijn 
motor doodgeschoten in Nankana Sahib (Punjab). De aanval wordt opgeëist door Lashkar-e-
Jhangvi (LeJ), want "Saleem Latif verspreidde ahmadi-overtuigingen in de regio".159F

160 160F

161 
 
7 april 2017. Dierenarts prof. dr. Ashfaq Ahmed (68) die tot de ahmadi-gemeenschap behoort, 
wordt in zijn auto doodgeschoten door een motorrijder in Sabzazar, een wijk in Lahore (Punjab). 
De zegsman van de belangenorganisatie Jamaat-i-Ahmadiyya Pakistan vermoedde een 
sektarisch motief; de dader bleef aanvankelijk onbekend.161F

162 162F

163 Later claimde Lashkar-e-Jhangvi 
de aanslag. Ook werden vier leden van Aalmi Majlis-i-Tahfuz-i-Khatam-i-Nubuwaat gearresteerd 
vanwege mogelijke betrokkenheid.163F

164   
 

 
156  En dit betrof het incident van 2 februari in Sahiwal, waarbij 3 christenen gewond raakten, zie § 1.3.2 voor details. Voor de CRSS-

bronnen zie: CRSS. Quarterly Security Report Q1, January-March 2020  en CRSS.  Quarterly Security Report Q2, April-June 2020. 
157  Incidenten tegen andere minderheden zijn niet opgenomen. Politieke gebeurtenissen zijn evenmin opgenomen, ook niet indien 

deze relevant waren voor minderheden. Zie daarvoor § 1.2. “Politieke ontwikkelingen” 
158  Zoals bijv. 2 roofovervallen tegen ahmadi’s genoemd in: Five Ahmedis shot, injured in two incidents. Daily Times-PK, 9 juli 2018 
159  Dit overzicht bevat baseert zich vnl. op jaarrapporten van de Human Rights Commission of Pakistan, de jaarlijkse Reports on 

International Religious Freedom (Pakistan) van het US State Department, het South Asia Terrorism Portal, en vergelijkbare 
overkoepelende bronnen, waarbij steeds ook gezocht is naar meer oorspronkelijke bronnen. Kleinere incidenten worden vaak in 
lokale talen (Urdu bijv.) gepubliceerd en waren voor dit AB niet toegankelijk. Publicaties in media die zich specifiek richten op de 
belangenbehartiging van christenen of ahmadi’s en waar een risico bestaat op de objectiviteit van de berichtgeving zijn in 
beginsel slechts gebruikt indien ook andere media melding maakten van hetzelfde incident. 

160  Cousin of Nobel laureate Abdus Salam gunned down in Nankana Sahib. Dawn, 30 mrt. 2017 
161  Between dictators and democrats Pakistans Ahmadis continue to suffer. Sundayguardianlive.com, 17 april 2017 
162  Ahmadi veterinary doctor shot dead in Lahore. Dawn, 7 april 2017. 
163  Another Ahmadi Muslim, Dr Ashfaq Ahmad victim of target killing in Lahore. International Human Rights Committee, 7 april 2017. 
164  Four held in Ahmadi professors murder case. Dawn, 20 mei 2017 
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14 april 2017. Vandalen steken een tijdelijke kerk in Lahore in brand na het Goede Vrijdag-
gebed. Het politiebureau zou een klacht van de christenen niet in behandeling hebben genomen, 
waarop zij een petitie bij een rechtbank hadden ingediend.164F

165 
 
15 april 2017. Christelijke inwoners van Salik Town, een buurt van Faisalabad, wordt verteld 
het gebied te verlaten of zich te bekeren als ze er willen blijven wonen. Dit vindt plaats nadat de 
lokale christelijke gemeenschap o.l.v. hun priester de familie van een meisje had geholpen met 
gerechtelijke stappen nadat ze een relatie was aangegaan met een moslim-jongen en 
gedwongen was bekeerd.165F

166 
 
18 april 2017. Tahira Malik, een hoogleraar moleculaire genetica en een ahmadi, wordt dood 
gevonden in haar huis op het terrein van de Universiteit van Punjab in Lahore. Zij was 
omgebracht met messteken. Het was niet onmiddellijk duidelijk of haar geloof een reden was 
voor de moord, maar de HRCP en de belangenorganisatie Jamaat-i-Ahmadiyya Pakistan gaan 
daar wel van uit, na de moorden op andere hoogopgeleide ahmadi’s op 30 maart en 7 april.166F

167 
167F

168 
 
4 mei 2017. Een 62 jaar oude ahmadi, Basharat Ahmad, wordt doodgeschoten in het Rahim Yar 
Khan District in Punjab. Volgens Jamaat-i-Ahmadiyya betrof het een sektarische moord omwille 
van Ahmad’s geloof.168F

169 
 
5 mei 2017. Tahir Mahdi Imtiaz, een drukker van ahmadi-publicaties, wordt vrijgesproken door 
een antiterrorismerechtbank na 25 maanden hechtenis. Hij was een van de zes ahmadi’s 
gearresteerd in Lahore (Punjab) voor het prediken van hun geloof en werd vervolgd onder de 
wet op godslastering, de anti-ahmadi-wet en antiterrorismewet. Ten tijde van de vermeende 
prediking was hij in Rabwah, op meer dan 150 kilometer afstand van de plaats delict. Later dat 
jaar, op 26 oktober, werd Imtiaz wederom naar de rechtbank in Lahore gelokt om te worden 
gehoord in een zaak aangespannen door een beruchte anti-ahmadi mullah, Hasan Muaviya, 
maar wist te ontsnappen toen Muaviya’s handlangers hem trachtten aan te houden.169F

170  
 
6 mei 2017. Het Hooggerechtshof in Lahore laat 37 personen, verdacht van deelname aan een 
aanval op een ahmadi-moskee in Dulmial, een dorp bij Chakwal (Punjab), vrij op borgtocht. 
Tijdens die aanval op 12 december 2016 was één van de meer dan 1000 aanvallers 
doodgeschoten, raakten er drie gewond en stierf een ahmadi aan een hartaanval. Ahmadi’s 
ontvluchtten het dorp. Tegen eind 2017 waren 60 van de 67 verdachten vrijgelaten op borgtocht 
doch bleef één ahmadi, verdacht van moord, in hechtenis, hoewel ook voor hem borgtocht was 
gevraagd. De vrijlating zette het onderhandelde ‘bestand’ tussen moslims en ahmadi’s in Dulmial 
onder druk. De moslims hadden toegegeven te zijn opgehitst door twee geestelijken uit Lahore. 
De beschadigde ahmadi-moskee bleef verzegeld.170F

171 
 
17 mei 2017. Voor de tweede maal wordt borgtocht geweigerd aan Nabeel Masih uit Phool 
Nagar (Punjab). Hij werd in op 18 september 2016 als 16-jarige gearresteerd op verdenking van 
blasfemie; hij zou een plaatje van een varken bovenop de Kaaba in Mecca op zijn telefoon 
hebben gehad. Daarop staat max. 10 jaar gevangenisstraf. Christenen uit de buurt vluchtten uit 

 
165   Lahore Vandals torch Church torched after congregants marked Good Friday. Christian Times, 25 april 2017. Het geval wordt ook 

genoemd door de HCRP. 
166   Convert or leave. Christians of Salik Town at their wits end as communal dispute intensifies. LEAD, 15 april 2017. Het geval wordt 

ook genoemd door de HCRP. 
167  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 85. 
168  Ahmadi professor found dead in her house. The Express Tribune, 18 april 2017 
169   Another day, another Ahmadi killed. Daily Times, 5 mei 2017. 
170  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report (maart 2018), blz 86. Zie ook: A Report on the Persecution of Ahmadis in 

Pakistan during the Year 2017, blz 37-38 en 45-46. 
171  US State Department. 2017 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 23. Zie ook: 37 accused in attack on Ahmadi 

place of worship granted bail. Dawn, 12 mei 2017. Zie ook: Intolerance. Ahmadi place of worship stormed in Chakwal. The 
Express Tribune, 14 december 2016. Zie ook: UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 8.4.5. en 9.3.5 
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angst voor represailles, maar keerden later terug. Zo’n 80 personen in de rechtszaal zouden 
bedreigingen hebben geuit aan Masih’s familie. Nabeel zit in de gevangenis in Kasur (Punjab) in 
eenzame opsluiting, hetgeen in Pakistan niet toegestaan is bij minderjarigen. Hij was voor zover 
bekend aan het eind van de verslagperiode nog steeds niet veroordeeld, kennelijk vanwege 
bewuste juridische vertragingstactieken van de aangever.171F

172  
 
31 mei 2017. Twee ahmadi’s, Idrees Ahmad en Sabah-ul-Zafar, worden tot 3 jaar 
gevangenisstraf en geldboetes veroordeeld in Faisalabad (Punjab) wegens overtreding van Art. 
298-B en -C van het Wetboek v. Strafrecht (de anti-ahmadi-wetgeving) en Sectie 9 en 11-W van 
de Anti-terrorisme-wet. Zij zouden in hechtenis zijn gemarteld. Zeven andere gearresteerden 
werden vrijgelaten. Zij waren gearresteerd toen ca. 25 man van het Counter Terrorism 
Department hun hoofdkwartier in Rabwah binnenvielen op 5 december 2016 omdat ze op zoek 
waren naar een drukkerij (Publications Department of Tehrik Jadid en Zia-ul-Islam Press) waar 
ahmadi-bladen werden gedrukt (zie het vorige ambtsbericht). Een van de kenmerken van het 
ahmadi-geloof is geweldloosheid, dus betrokkenheid van het CTD diende mogelijk om anti-
terreur-wetgeving tegen hen in te kunnen zetten.172F

173 173F

174 
 
8 juni 2017. Twee Chinese christenen worden vermoord door IS in Beloetsjistan. Zij waren op 
24 mei in Quetta ontvoerd door terroristen verkleed als politieagenten. 
De Chinezen zouden voor een cursus Urdu naar Quetta zijn gekomen maar in werkelijkheid 
verspreidden zij op kennelijk illegale wijze hun geloof (want: met zakenvisa; voor missionarissen 
bestaan aparte visa). De zaak plaatste China voor een dilemma: zich sterk maken voor 
landgenoten in het buitenland, of opkomen voor het zelfverklaarde atheïstische karakter van de 
Volksrepubliek. De zaak leidde tot toenemende repressie van christenen in China.174F

175  
 
10 juni 2017. In Lahore wordt vanuit rijdende auto’s een moordaanslag gepleegd op Ahmad 
Ibrahim, een ahmadi. De aanslag mislukt. Ibrahim woonde naast het Ittefaq Hospital en had al 
jaren een slepende ruzie met het ziekenhuis, dat zijn huis wilde kopen. Ibrahim weigerde te 
verkopen en werd om die reden bedreigd.175F

176    
 
13 juli 2017. De 16-jarige christelijke jongen Shahzad Masih, een schoonmaker in het 
ziekenhuis van Dinga (Gujrat, Punjab) wordt gearresteerd op beschuldiging van belediging van 
de profeet Mohammed door een collega, Ishtiaq Ahmed Jalali, die lid is van Tehreek-e-Tahfuz-e-
Islam (TTIP), een organisatie die streeft naar behoud van de eer en goede naam van de 
profeet.176F

177 177F

178 Deze zaak toont, evenals die van Nabeel Masih, dat blasfemiewetgeving ook 
minderjarigen treft.  
 

 
172  Pakistan. Christian boy 16 accused of Facebook blasphemy again refused bail. WorlWatchMonitor, 17 mei 2017. Zie ook: From 

Islamabad to Oval Office. The Daily Times, 24 juli 2019. En: US State Department. 2017 Report on International Religious 
Freedom. Pakistan, blz 12. 

173  A Report on the Persecution of Ahmadis in Pakistan during the Year 2016. Slideshare.net, blz. 9-13, met een uitgebreide 
beschrijving van de inval in december 2016. Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, blz. 86. 

174  Zie ook: http://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2018/05/B-Administration-Police-2017.pdf  Zie ook: US State 
Department. 2017 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 12-13 

175  Zie: Crackdown on Christians in China after killing of two missionaries in Balochistan. Dawn, 5 sept. 2017. Zie ook: Pakistan says 
Chinese killed by Islamic State were preachers. Reuters, 14 juni 2017. Zie ook: Risky road, Chinas missionaries follow Beijing 
west. BBC, 4 sept. 2017. 

176  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 85. De kwestie wordt ook genoemd in het rapport “Pakistan: 
Situation der Ahmadi, Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse”, Schweizerische Flüchtlingshilfe, 7 mei 2018, en op 
www.persecutionofahmadis.or (“Assaults 2017”). 

177   Pakistani Christian boy 16 charged with blasphemy for discussing his faith. WorldWatchMonitor, 19 juli 2017. De zaak wordt ook 
genoemd door de HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018. 

178   Gujrat police arrest Christian man over blasphemy charges. The Express Tribune, 15 juli 2017 

http://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2018/05/B-Administration-Police-2017.pdf
http://www.persecutionofahmadis.or/
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xx augustus 2017. De ahmadi-moskee in Muridke (District Sheikhupura, Punjab) wordt door 
een jongere in brand gestoken maar het vuur kan worden gedoofd voordat het zich 
verspreidt.178F

179 
 
27 augustus 2017. Sharoon Masih (17, een christen) wordt op school in Burewala (Punjab) 
doodgeslagen door klasgenoot Ahmed Raza omdat hij van hetzelfde water had gedronken als 
zijn moslim-klasgenoten. Raza werd in januari 2018 op borgtocht vrijgelaten.179F

180 
 
29 augustus 2017. Na 21 maanden opsluiting wordt Qamar Ahmad Tahir (een ahmadi) in 
Rawalpindi in hoger beroep vrijgesproken van blasfemie. Hij was op 1 juli 2017 tot levenslang 
veroordeeld omdat hij in november 2015 een Koran zou hebben ontheiligd op de fabriek in 
Jhelum waar hij werkte als bewaker. Opgezweept door luidsprekers op lokale moskeeën had een 
menigte toen de fabriek, een ahmadiyya-moskee en verschillende huizen van ahmadis in brand 
gestoken. Vele ahmadi’s waren op de vlucht geslagen.180F

181 
 
16 september 2017. Nadeem James, een christelijke man wordt door een rechtbank ter dood 
veroordeeld wegens godslastering nadat een goede vriend hem had beschuldigd van het delen 
van materiaal op Whatsapp waarin de profeet Mohammed werd geridiculiseerd. James was 
gearresteerd in juli 2016.181F

182 In juni 2020 was zijn hoger beroep nog immer niet behandeld.182F

183 
 
8 oktober 2017. Er wordt een handgranaat gegooid naar een kerk in Quetta (Beloetsjistan); de 
granaat ontploft maar er zijn geen slachtoffers. De daders bleven onbekend.183F

184 
 

9 oktober 2017. Arsalan Masih, een 14 jaar oude christelijke jongen wordt doodgeslagen door 
ca. 7 politieagenten in Jhabran Mandi, Sheikhupura District, Punjab, nadat de jongen in gevecht 
was geraakt met een islamitisch klasgenootje die hem onder druk zette om afstand te doen van 
zijn geloof. Arsalan werd al maandenlang gepest om zijn geloof. Zijn leraar trachtte tevergeefs 
de politieagenten te stoppen.184F

185 
 
9 oktober 2017. Schutters vermoorden ahmadi-advocaat Rauf Ahmad Thakur, zijn echtgenote, 
Abida en hun tweejarige zoon in hun huis in Sheikhupura (Punjab). De politie beschouwt het 
incident als een eerwraak, naar verluidt uitgevoerd door de broer van Abida en zijn handlangers, 
die boos waren dat zij tegen de wensen van haar familie met een ahmadi-man was getrouwd. 
Bronnen vermelden niet of Abida zich tot het ahmadi-geloof had bekeerd.185F

186 
 
11 oktober 2017. Drie ahmadi’s, Mubashir Ahmad, Ghulam Ahmad en Ihsan Ahmad worden in 
Ferozewala (Punjab) ter dood veroordeeld vanwege blasfemie. Zij waren in 2014 gearresteerd en 
een vierde verdachte was reeds in detentie doodgeschoten. Zij hadden posters verwijderd 
waarin de bevolking werd opgeroepen om misdaden te begaan tegen ahmadi’s, incl. moord. 
Omdat de posters ook fragmenten uit islamitische literatuur bevatten werd het verwijderen 
daarvan als blasfemie beschouwd.186F

187 
 

179  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 85. Een gedetailleerdere bron bleek niet te vinden, maar ook 
Schweizerische Flüchtlingshilfe en het UK Home Office noemen deze casus. 

180   Punjab killer of Christian student freed. The pain of the family. AsiaNews, 29 jan. 2018. De zaak wordt ook genoemd door de 
HRCP, State of Human Rights in 2017, full report (maart 2018), blz 89 en 183. 

181  No jobs for Ahmadis in Pakistan. The Muslim Times, 28 januari 2020. Zie ook: A Report on the Persecution of Ahmadis in Pakistan 
during the Year 2017, blz. 36. Zie ook: US State Department. 2017 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 13. 

182   Pakistan sentences Christian man to death for blasphemy. Al Jazeera, 16 sept. 2017. De zaak wordt ook genoemd door de HRCP, 
State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018. 

183  The Voiceless Victims of Pakistan's Blasphemy Laws. William Stark, juni 2020, blz. 16 
184  Grenade attack on church in Quetta, The Nation, 8 oktober 2017. Ook de HRCP noemt dit incident. 
185  14-Year-Old Christian Beaten to Death by Pakistani Police, ChristianToday, 16 oktober 2017 
186  Ahmadi Lawyer wife and son shot dead in Pakistan. Rabwah Times, 11 oktober 2017. Zie ook: US State Department. 2017 Report 

on International Religious Freedom. Pakistan, blz 26.  
187   Pakistan. Immediately Suspend Executions of Mubasher Ahmad, Ghulam Ahmad and Ehsan Ahmad. Letter from Lawyers Rights 

Watch Canada, 3 nov. 2017.  Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 86   en: Three Ahmadi 
men sentenced to death on blasphemy charge. Dawn, 12 okt. 2017. 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 32 van 125 
 
 

 
3 november 2017. Een valse facebook-pagina, lijkend op die van een lokaal TV-station in 
Sukheki (bij Daska, Punjab) plaatst een oproep om de achttien jaar oude christen Sonu Arshad 
te vermoorden wegens blasfemie en om zijn kerk in brand te steken. Volgens een lokale 
politiecommandant zou de maker van de valse pagina worden opgespoord en was er geen enkele 
aanwijzing dat Arshad iets had misdaan. De vijf christelijke families in Sukheki zagen zich 
niettemin genoopt te vluchten.187F

188 
 
17 december 2017. Een week voor Kerstmis blazen 2 zelfmoorterroristen zich op in de volle 
Bethel Memorial Methodist kerk in Quetta (Beloetsjistan); er vallen 9 doden en 35-60 gewonden. 
ISIS-K eist de verantwoordelijkheid op; het was hun eerste aanslag op een kerk.188F

189 
 
18 februari 2018. Honderden mannen gewapend met stokken en blikken kerosine omsingelen 
Dhair, een christelijke buitenwijk van Shahdara, een stad aan de noordrand van Lahore 
(Punjab). Ze dreigen de wijk in brand te steken tenzij Patras Masih wordt uitgeleverd, die 
volgens een aangifte van Tehreek-e-Labbaik Ya Rasool Allah blasfemische uitingen op Facebook 
zou hebben gedaan. 700 christelijke families ontvluchten de wijk. Patras wordt gearresteerd en 
noemt tijdens het verhoor zijn neef Sajid Masih. Sajid meldt zich op 23 februarui en wordt 
gemarteld door de Federal Investigation Agency. Daarna dragen de agenten hem op sexuele 
handelingen te verrichten met zijn neef Patras. Uit paniek springt Sajid uit het raam op de 4e 
verdieping waarbij hij ernstig gewond raakt. De zaak leidde tot demonstraties en veel media-
aandacht.189F

190  
 
30 maart 2018. Zes christelijke jongemannen worden zonder duidelijke redenen door 
veiligheidsdiensten opgepakt in Youhanabad, een wijk van Karachi (Sind). De mannen dragen 
maskers en rijden in het holst van de nacht in auto's zonder kentekens. Ze breken de deuren 
open en ontvoeren de mannen. Op 15 april werden er weer vier christenen gearresteerd en in de 
weken daarna verdwijnen er nog 14. Per 18 mei zijn er in totaal 24 verdwijningen. Sommige 
slachtoffers keerden na enkele dagen terug, soms op borgtocht vrijgelaten. Ze waren ruw 
ondervraagd over contacten en wapens en soms gemarteld met elektrische schokken. 
Aanklachten leken gefabriceerd en bedoeld om de families geld af te persen. De christelijke 
gemeenschap kaartte zijn ongerustheid aan bij de lokale autoriteiten en de HCRP stuurde een 
fact-finding team.190F

191 
 

2 april 2018. Vier christenen van wie drie uit dezelfde familie worden in een riksja 
doodgeschoten vanaf twee motoren in Quetta, Beloetsjistan. De aanslag werd opgeëist door 
IS.191F

192 
 
4 april 2018. Vijf jongeren (vier sikhs -waaronder twee meisjes- en een christen) bezoeken een 
familiepark in Pesjawar (Khyber Pakhtunkhwa) en raken in discussie met de bewakers omdat het 
niet toegestaan is vriendinnen mee te nemen. Het eindigt met een vechtpartij, een paar 

 
188  Death Threats Against Teenager. Voice of the Martyrs, 9 november 2017. Het incident wordt ook genoemd door de HCRP in zijn 

“State of Human Rights in 2017”, full report, maart 2018, blz 89. 
189   Zie o.a.: Pakistan Church Attacked by 2 Suicide Bombers. New York Times, 17 december 2017. En: US State Department. 2017 

Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 25. 
190  The story of Patras and Sajid Masih. The News on Sunday, 4 maart 2018. Zie ook: Pakistan blasphemy suspect says he jumped 

from fourth floor to escape forced sex act. Worldwatchmonitor, 26 feb. 2018.  Zie ook de ca. 10 Youtube-videos over deze zaak, 
zie o.m. :  https://www.youtube.com/watch?v=SXCMPBJjVjU Zie ook: Defenceless minorities. Dawn, 27 februari 2018. Zie ook: 
Christian man dies in police custody after alleged torture. Anglican Ink, 16 sept. 2019. 

191   Mysterious disappearance of Christians in Youhanabad community puts forth grievance. ANI-News, 18 mei 2018. Zie ook: Police 
arrest dozens of Christians in Pakistan. Deutsche Welle, 18 mei 2018. Zie ook: Christian community puts forth grievances 
regarding recent raids in meeting with Karachi police. Dawn, 20 mei 2018. Zie ook: The curious case of Christian men gone 
missing from a Karachi neighbourhood. The Herald, 4 sept. 2018. De berichtgeving over dit incident is niet consistent. De kwestie 
wordt ook genoemd in het HRCP jaarrapport over 2018, blz 116 en 317 

192   Four Pakistani Christians Killed In Attack Claimed By Islamic State. RadioFreeEurope, 3 april 2018. Zie ook: Four members of 
Christian family shot dead in Quetta. Dawn, 3 april 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXCMPBJjVjU


 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 33 van 125 
 
 

verwondingen, en de ernstige marteling van de christelijke jongen. De politie zou niet 
ingegrepen hebben, maar zegt dat de drie bewakers werden gearresteerd.192F

193 
 
13 april 2018. Een honderdtal christenen houdt een protestbijeenkomst in Lahore (Punjab) 
tegen de illegale bezetting van hun historische Gora Qabrastan-kerkhof in het oude centrum van 
de stad door een voormalige bewaker. Deze heeft illegaal drie panden op het terrein gebouwd 
die hij tracht te verkopen met valse papieren. Een christelijk actiecomité spant zich al twee jaar 
in om de man via gerechtelijke procedures uit te zetten, maar hun pogingen ‘blijven begraven 
onder de steekpenningen’. Op dat moment waren er alleen al in het bisdom Lahore 3 christelijke 
kerkhoven illegaal bezet. De hoge prijzen voor onroerend goed zijn daar mede debet aan.193F

194 
 
10 of 17 april 2018. In Sialkot (Punjab) wordt Asthma Yaqood, een 25-jarige christelijke vrouw 
overgoten met zuur en daarna in brand gestoken door Rizwan Gujjar, een moslim wiens 
huwelijksaanzoek en verzoek om zich tot de islam te bekeren zij had afgewezen. Zij was voor 
90% verbrand en overleed na een doodsstrijd van 2 weken. De familie van het slachtoffer stelde 
dat de politie in de aangifte de aard van de misdaad wijzigde omdat de familie toch analfabeet 
was. Het zou het vijfde incident van deze aard zijn geweest in enkele maanden.194F

195 
 
15  april 2018. Twee christenen worden gedood en acht gewond in een drive-by shooting door 
IS bij het uitgaan van een kerk in Quetta, Beloetsjistan.195F

196 Een groot aantal christenen in Quetta 
verlaat tijdelijk de stad na dit incident.196F

197 197F

198 
 

23 mei 2018. Onder verantwoording van het gemeentebestuur van Sialkot (Punjab) beginnen 
ca. 30 man een ahmadi-moskee uit 1874 en een naastgelegen huis van historisch belang af te 
breken (dan wel een ‘illegale renovatie ongedaan te maken’). Zij worden daarbij al snel 
‘geholpen’ door een menigte van 600 à 700 extremistische soennieten. In het huis woonde ooit 
Mirza Ghulam Ahmad, grondlegger van de ahmadi-beweging in de 19e eeuw. Leiders van de 
uiterst rechtse groep Tehrik-e-Labbaik en tenminste één activist van Pakistan Tehrik-e-Insaf 
(PTI) zouden hebben meegedaan. De gebouwen waren net gerenoveerd maar dat zou zonder 
toestemming zijn gebeurd. De politie zou werkloos hebben toegekeken. Er waren zorgelijke 
aanwijzingen dat men niet bij machte was de meute in bedwang te houden, dan wel 
medeplichtig was aan deze actie.198F

199  Het incident werd uitgebreid ‘gevierd’ op sociale media 
waar personen die scheldwoorden, vooroordelen en doodsbedreigingen tegen ahmadi’s uitten 
bedolven werden onder ‘likes’.199F

200 De Human Rights Commission of Pakistan ondernam op 5 juni 
een fact-finding missie naar de locatie.200F

201 In een latere briefing over deze zaak voor een 
senaatscommissie riep een vertegenwoordiger van de politie uit “What can a District Police 
Officer be expected to do if members of the Ahmadi community cannot even survive on a 
government committee”, daarmee verwijzend naar het gedwongen vertrek in september 2018 

 
193  Minority harassment Guards assault Christian boy and Sikh friends. The Express Tribune, 4 april 2018. De zaak wordt ook 

genoemd in: HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 116. 
194  Lahore Christians protest against cemetery confiscations for real estate speculation. AsiaNews.it, 13 april 2018. Zie ook: HRCP, 

State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 291. 
195   Lahore. Christian woman dies after she was disfigured in acid attack for spurring Muslim man, Asia News, 23 april 2018. Zie ook: 

Christian girl set alight for turning down Muslim mans marriage proposal. Pakistantoday.com, 21 april 2018. Het incident wordt 
ook genoemd in : HRCP, State of Human Rights in 2018, full report, blz 116. De beschrijving van het incident verschilt nogal per 
bron. 

196   Pakistani Christians Killed In Drive-By Shooting. RadioFreeEurope, 16 april 2018. 
197   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 116. 
198   In april 2018 vonden in Quetta ook verschillende aanslagen plaats tegen de Hazara-minderheid. Zodanig, dat de HRCP in een 

aparte persverklaring opriep het geweld in Quetta te stoppen, zie: Spike in violence in Quetta must stop. HRCP Press release, 25 
april 2018.  

199   A night of trouble in Sialkot. The News on Sunday, 3 juni 2018. Zie ook: Mob demolishes Ahmadiyya mosque in Pakistan. The 
Hindu, 24 mei 2018. Zie ook: Ahmadiyya worship place razed to ground in Sialkot. Daily Times, 25 mei 2018. Zie ook: Pakistani 
mob destroys 100-year-old minority Ahmadi mosque. Reuters, 24 mei 2018. Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2018, full 
report (maart 2019), blz 78. 

200  How Pakistanis celebrated destruction of an Ahmadi worship place. NayadaurTV, 28 mei 2018 
201   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 317. 
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van dr. Atif R Mian (een ahmadi) uit de Economic Advisory Council, onmiddellijk na diens 
benoeming (zie §1.2 Politieke ontwikkelingen).201F

202 
 
8 juni 2018. Veertig christelijke families van de Full Gospel Assemblies in het district Toba Tek 
Singh bij Faisalabad (Punjab) krijgen te horen dat ze elk zichtbaar teken van het christendom 
van hun kerk moeten verwijderen, zes maanden nadat ze gedwongen waren een formulier te 
ondertekenen waarin ze beloofden er geen diensten meer te zullen houden. Reden hiervoor was 
dat de moslimmeerderheid in het dorp “geen kerk kan toestaan” en omdat de kerk niet op de 
lijst met ‘geautoriseerde kerken’ staat en de overheid daarom de veiligheid niet kan waarborgen. 
Daarop heeft de groep de autoriteiten om een alternatief gebedshuis gevraagd, maar in plaats 
daarvan werd hen gevraagd de kerk af te breken in ruil voor een stuk land voor een nieuwe 
kerk. De 40 families hebben daar evenwel niet de middelen voor.202F

203 203F

204 
 
25 juni 2018. Qazi Muhammed Shoban, een ahmadi wordt doodgeschoten door twee 
gemaskerde mannen in zijn huis in Nishtar Colony, Lahore (Punjab), terwijl zijn vrouw en drie 
gehandicapte dochters naar een andere kamer worden gedirigeerd. Shoban had bedreigingen 
ontvangen, maar was niet betrokken bij enig lokaal conflict.204F

205 
 
2 augustus 2018. Een woedende menigte met o.m. leden van de beweging Tehreek-e-Labaik 
Pakistan (“Here-I-Am Movement Pakistan”) belaagt de enige straat waar christenen wonen in 
een wijk van Gujranwala (Punjab) omdat zij de aldaar wonende Farhan Aziz willen ophangen. Hij 
zou blasfemische teksten via zijn telefoon hebben verspreid. De politie arresteerde Farhan voor 
zijn eigen veiligheid en nam ook de andere christenen in de buurt in bescherming. De teksten 
bleken door een moslim-familie te zijn verspreid via een telefoon op naam van Farhan vanwege 
een familieruzie. Op 29 april 2019 werd Farhan onschuldig verklaard en vrijgelaten. De 
christelijke organisatie Christians’ True Spirit (CTS) had zich voor zijn zaak ingezet en dankte na 
afloop de politie van Gujranwala voor het correcte en eerlijke onderzoek naar de ware 
toedracht.205F

206 206F

207 207F

208 
 
23 augustus 2018. Een motorfiets in Faisalabad (Punjab) raakt een kip die eigendom is van 
een ahmadi waarna er een ruzie ontstaat -en uit de hand loopt- tussen een groep ahmadi-
jongeren en anderen. Er worden stenen gegooid, schoten gelost, en het opstootje eindigt met 31 
gewonden waarvan 6 ahmadi’s en een ahmadi-moskee die in brand wordt gestoken. Volgens een 
ahmadi-woordvoerder zou de aanvankelijke ruzie bewust een religieuze ‘kleur’ hebben gekregen. 
De politie zou werkloos hebben toegekeken.208F

209 
 
31 augustus 2018. 24 christelijks families in Lahore (Punjab) pleiten bij de premier en bij de 
opperrechter om hen de drie kavels te geven die hen in 1992 waren toegezegd toen hun huizen 
en kerk zonder enige voorafgaande waarschuwing door het stadsbestuur waren gesloopt. Ze 
hadden betaald voor de 3 kavels en bezaten alle eigendomspapieren. Ook waren 4 uitspraken 
van de Lahore High Court in hun voordeel nimmer ten uitvoer gelegd.209F

210 
 

 
202  HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 114. 
203  Christians told to build church out of village in Faisalabad. Pakistan Today, 8 juni 2018. De kwestie wordt ook genoemd in HRCP, 

State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 116-117. 
204  Pakistan Christians told they can't have a church in Muslim-majority village, WorldWatchMonitor, 4 juni 2018.  
205  Qazi Muhammed Shoban was killed on religious grounds in Lahore Pakistan. StopthePersecution.org, 7 juli 2018. Zie ook: Five 

Ahmedis shot, injured in two incidents. Daily Times-PK, 9 juli 2018. 
206   Fake allegation leveled against Farhan Aziz at Muslim Town Gujranwala. Pakistan Christian Post, 6 aug. 2018 
207   Blasphemy accusation draws mob to Pakistan towns only Christian street. World Watch Monitor, 13 aug. 2018 
208   A Young Christian boy released from blasphemy in Gujranwala. Pakistan Christian Post, 29 april 2019.  
209   Ahmadi place of worship damaged, set on fire following spat between two youth groups in Faisalabad. Dawn, 24 aug. 2018. Zie 

ook: Ahmedi worship place burnt down, 30 injured in Faisalabad. Pakistan Today, 24 augustus 2018 
210   Plea to PM CJP 24 Christian families demand allotment of plots. Dawn, 31 augustus 2018. De zaak wordt ook genoemd in HRCP, 

State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 116.  
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31 oktober 2018. Aasia Bibi wordt na 9 jaar cel vrijgesproken van blasfemie. Haar doodvonnis 
vervalt. Zie verder §1.2 Politieke ontwikkelingen. 
 
19 december 2018. Enkele weken na de vrijspraak van Aasia Bibi en 2 dagen nadat de VS 
Pakistan voor het eerst als “Country of Particular Concern” kwalificeerde vanwege beperkingen 
op de vrijheid van godsdienst, veroordeelt de rechter in Islamabad de christelijke broers Qaiser 
and Amoon Ayub tot de galg vanwege blasfemie. Op hun website zouden zij de profeet 
Mohammed beledigd hebben. De casus dateert uit 2010. Pas een jaar later werd er een klacht 
ingediend waarop de broers Pakistan ontvluchtten. Maar zij keerden terug en zitten sinds 2014 
in de gevangenis.210F

211 
 
3 januari 2019. Ahmadi Mahdi Khan wordt in het Mandi Bahauddin-district (Punjab) 
neergeschoten en gedood door onbekende aanvallers. Volgens vertegenwoordigers van de 
gemeenschap kwam hij uit de enige ahmadi-familie in het dorp en had Khan vóór de moord 
bedreigingen ontvangen van de Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Zijn familie verhuisde, uit 
vrees voor verder geweld.211F

212 
 
15 januari 2019. Pervaiz Masih, een christelijke arbeider, wordt door een lagere rechtbank in 
Kasur (Punjab) vrijgesproken van blasfemie wegens gebrek aan bewijs na drie jaar in de cel te 
hebben gezeten. Dit komt zelden voor; meestal schuiven lagere rechtbanken uit vrees voor 
repercussies blasfemiezaken door naar een hoger niveau. Masih is ondanks zijn vrijspraak een 
berooid man die uit vrees voor zijn leven niet terug kan naar zijn eigen dorp.212F

213   
 
25 februari 2019. Vier christelijke vrouwen in een christelijke buurt in Karachi (Sind) die een 
huis verhuren aan een moslimechtpaar, worden door dit paar vals van blasfemie beschuldigd 
nadat hen de huur wordt opgezegd. De vrouwen zouden een gestolen Koran in vies water 
hebben gegooid. Zodra het nieuws zich verspreid bestormt een woedende menigte de buurt en 
vernielt huizen, een kerk, en doodt huisdieren en vee. Tweehonderd christenen moeten elders 
een veilig heenkomen zoeken. Later geeft de moslimvrouw toe de koran zelf in het water te 
hebben gegooid en het incident bewust in scène te hebben gezet. Het paar wordt 
gearresteerd.213F

214  
 
18 maart 2019. Twee ahmadi dokters, Mr Aziz Ahmed Tahir en Dr Iftikhar Ahmad worden dood 
gevonden nabij Fateh Jang (Punjab) nadat zij op 13 maart waren ontvoerd. De moord stond in 
verband met een gedwongen overname van een stuk land. Dr. Iftikhar had de Amerikaanse 
nationaliteit.214F

215  
 

18 maart 2019. Abdul Shakoor (84, een ahmadi boekhandelaar) wordt vrijgelaten. Hij zat sinds 
2015 onterecht gevangen na te zijn veroordeeld op grond van sectie 298 (c) van Pakistans 
Wetboek van Strafrecht, dat ahmadi's verhindert te prediken en zichzelf moslims noemen; hij 
werd ook beschuldigd onder de Antiterrorismewet voor het naar verluidt verkopen van 
verdeeldheid zaaiend religieus materiaal.215F

216 
 

 
211   Two Christian brothers sentenced to death for blasphemy in Pakistan. National Post, 19 december 2018. De casus wordt ook 

genoemd in het jaarverslag van de HRCP over 2018, blz 42. 
212  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 30 
213  Pakistani Christian freed after 3 year blasphemy trial. WorldWatchMonitor, 29 jan. 2019. De kwestie wordt ook genoemd in US 

State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 12. 
214  Mob attacks 200 Christian families in Pakistan after 4 women falsely accused of blasphemy. Christian Post, 27 feb. 2019. Zie ook: 

Four Christian Women Falsely Accused of Blasphemy in Pakistan. Persecution.org, 25 feb. 2019. De kwestie wordt ook genoemd 
in het jaarverslag van de HRCP over 2019. 

215   Incident Report. 2 Ahmadi Muslim doctors abducted and murdered in Pakistan. Internat.Human Rights Committee, 18 Mrt 2019. 
216  USCIRF. Policy Update, Pakistan's Blasphemy Law. Oktober 2019, Blz 3. Zie ook: Abdul Shakoor, Written question, House of Lords 

- HL14444. Parliament.UK, 21 maart 2019. Zie ook: US State Department. 2017 Report on International Religious Freedom. 
Pakistan, blz 13. 
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11 april 2019. Het Lahore High Court eist dat een 14-jarige christelijk meisje cf. haar wens 
wordt herenigd met haar familie, vanuit haar illegale hechtenis bij Mohammad Zafar, een 
moslimman in Faisalabad, aan wie ze was verkocht na te zijn ontvoerd. Zafar had haar 
gedwongen tot bekering tot de islam en een huwelijk. Een religieus certificaat dat zou aantonen 
dat ze uit vrije wil was bekeerd en de naam Ayesha had aangenomen werd genegeerd.216F

217 
 
1 mei 2019. Samiya David (37), een christelijke vrouw, overlijdt en wordt begraven in haar 
dorp Mazaikewale (Punjab). Enkele maanden daarvoor was zij op aandringen van een lokale 
dominee/voorganger verkocht aan tussenpersonen om te worden uitgehuwelijkt aan een 
Chinees. Na haar huwelijk en een verblijf van ca. twee maanden in China kwam zij uitgemergeld 
terug, niet langer in staat te lopen, en was haar spraak incoherent en confuus. Kort daarna 
overleed zij; de doodsoorzaak bleef onopgehelderd. Zij was een van de honderden vnl. 
christelijke vrouwen die in handen vielen van Chinese mensensmokkelaars voor uithuwelijking in 
China, en die aldaar mishandeld en misbruikt werden. Na een goede start van onderzoek door de 
FIA waarbij vele Chinese bendeleden werden opgepakt, daalde de inzet al snel, naar verluidt 
onder druk van -in elk geval- de Pakistaanse overheid. Chinese verdachten werden vrijgelaten, 
soms op borgtocht en keerden terug naar China. De media werd gemaand ‘ingetogen’ te 
berichten.217F

218  
 
12 mei 2019. Op een christelijke begraafplaats in Okara (Punjab) worden door onbekenden 38 
christelijke graven geschonden en kruisbeelden vernield.218F

219 
 
23 juni 2019. Vier tieners worden gearresteerd in Wah Cantt (Punjab) nadat zij het 
beveiligingshuisje bij een ahmadi-moskee in brand hebben gestoken.219F

220   
 
29 juni 2019. Sunny Mushtaq en Noman Asghar, christelijke tieners uit Bahawalnagar, Punjab, 
worden gearresteerd en beschuldigd van blasfemie omdat zij via Whatsapp godslasterlijke 
afbeeldingen van de profeet Mohammed hadden ontvangen. Lokale autoriteiten ondernamen 
geen actie tegen de afzender, Bilal Ahmad, een moslim. Zegslieden zien dit als een typisch geval 
van opzettelijk misbruik van de blasfemiewetten door de politie tegen een minderheid.220F

221 
 
28 augustus 2019. Amir Masih, 28, uit Lahore (Punjab) wordt vals beschuldigd van diefstal en 
gearresteerd. In de vier dagen dat hij wordt vastgehouden wordt hij voortdurend bespot 
vanwege zijn geloof, wordt hij ernstig gemarteld en wordt er op hem geürineerd. Omdat hij een 
arme christen is dacht men van hem wel een bekentenis te kunnen afdwingen. Toen een lid van 
de kerk na vier dagen aangifte wilde doen van een vermoedelijke gedwongen verdwijning, 
meldde de politie dat Amir ‘onwel’ was en in een ziekenhuis lag. Daar overleed hij enkele uren 
later. Twee verantwoordelijke politieagenten werden in hechtenis genomen, naar vier anderen 
werd gezocht. De zaak kreeg veel aandacht in de media.221F

222 
 
6 september 2019. Een vijftienjarig christelijk meisje uit Hafizabad (Punjab) dat enige tijd zoek 
was keert terug naar haar ouders die haar teruggevonden hadden in een madrassa, waarheen zij 

 
217  Lahore High Court allows Christian girl to go home with father. Dawn, 11 april 2019. De kwestie wordt ook genoemd in: HRCP, 

State of Human Rights in 2019, full report, blz. 32 
218  Sold to China as a bride she came home to Pakistan on the brink of death. The Independent, UK. 12 dec. 2019. Zie ook deze 

reportage van Deutche Welle op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JmX0ugJFkvA  Zie ook: HRCP, State of Human 
Rights in 2019, full report, blz 54-55, alwaar de druk wordt genoemd om het onderzoek te beperken. 

219   Christian graves desecrated in Pakistan. Union of Catholic Asian News (ucanews), 21 mei 2019. 
220  Teenagers burn down security cabin of Ahmadi Mosque in Wah Cantt. Rabwah Times, 23 juni 2019. Het incident wordt ook 

genoemd in het Jaarrapport over 2019 van de HRCP, blz. 32 
221  USCIRF. Policy Update, Pakistan's Blasphemy Law. Oktober 2019, blz 3. Zie ook: Two Christian Teenagers Charged with 

Blasphemy in Pakistan. Persecution.org, 5 juli 2019 
222  Illegally Detained Christian Tortured to Death in Custody in Pakistan, Family Says. MorningstarNews, 9 sept. 2019. Zie ook 

tenminste 7 video’s op Youtube, bijv.: https://www.youtube.com/watch?v=oelWDXZdhD8  De zaak wordt ook genoemd in: US 
State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan. Zie ook: Christian man dies in police custody after 
alleged torture. Anglican Ink, 16 sept. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=JmX0ugJFkvA
https://www.youtube.com/watch?v=oelWDXZdhD8
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was ontvoerd door haar schoolhoofd. Het meisje meende dat ze moslima was geworden nu ze 
daar Arabisch studeerde; zo had haar lerares haar verteld. De politie kwam tussenbeide om het 
meisje te ontzetten. Het schoolhoofd zou ook de ouders hulp hebben geboden zich te 
bekeren.222F

223 
 
10 oktober 2019. Het 14-jarige katholieke meisje Huma Younus wordt ontvoerd uit haar huis 
in Zia/Karachi (Sindh). Kort daarop ontvangen haar ouders papieren die zouden bewijzen dat 
Huma zich tot de islam heeft bekeerd en getrouwd is met een moslim. De zaak wordt opgepakt 
door een advocate die voor de nodige publiciteit zorgt. Zij -èn de ouders- worden vervolgens 
door de ontvoerder bedreigd met een blasfemie-aanklacht; als bewijs daarvoor zou hij uit de 
Koran gescheurde bladzijden bij hen op de stoep leggen. De zaak kwam voor het  
Hooggerechtshof in Sind, hetgeen uitzonderlijk was. De rechters verklaarden het huwelijk geldig: 
Huma had reeds haar eerste menstruatie gehad en kon daarom niet meer als minderjarig 
worden beschouwd.223F

224 
In mei 2020 weigerde het Gerechtshof van Sind in een zitting van 5 minuten het huwelijk te 
annuleren; er zal opnieuw onderzoek worden gedaan naar de echte leeftijd van Huma.224F

225  
 
25 oktober 2019. Een team van de gemeente Bahawalpur (Punjab) begint een ahmadi-moskee 
af te breken. Hierdoor ontstaat een confrontatie tussen ahmadi’s en anderen. Er worden 3 
personen gearresteerd, waaronder twee ahmadi’s die het incident filmden. De moskee zou deels 
op gemeentegrond staan, maar was al 70 jaar in gebruik. Dat had nooit tot problemen geleid.225F

226  
 
29 januari 2020. Na meer dan 5 jaar hechtenis worden 42 personen -waarvan 41 christenen-
door het Anti-Terrorist Court in Lahore vrijgesproken van de lynchpartij op 2 moslims ten tijde 
van de dubbele bomaanslagen op kerken in Youhanabad, een wijk van Lahore (Punjab). Bij die 
gelijktijdige aanslagen in maart 2015 vielen ca. 20 doden en ca. 70 gewonden. Door onmiddellijk 
ingrijpen van christenen kon worden voorkomen dat de Taliban-terroristen zich in de kerken 
opbliezen; het dodental zou dan aanzienlijk groter zijn geweest. In de verhitte atmosfeer van het 
moment werden twee passerende moslims door een menigte boze en bange christenen voor 
terroristen aangezien en in brand gestoken. Meer dan 200 personen werden gearresteerd op 
verdenking van brandstichting, ordeverstoring en vernieling. De organisatoren achter de 
aanslagen werden nooit gepakt.226F

227 
 
2 februari 2020. Azeem Masih en zijn neef Sajid (beiden christenen) worden in hun hoofd 
geschoten, terwijl een derde christen Razaq Masih met een bijl wordt bewerkt door een 
woedende moslimmenigte in Sahiwal (Punjab). De drie wilden een kerkje bouwen in hun buurt 
op een stuk land gedoneerd door Azeem, maar de bouwactiviteiten moesten worden gestopt 
vanwege het ontbreken van een vergunning. Toen Azeem vervolgens begon met de bouw van 
een huis op hetzelfde perceel, ontstond een conflict. De drie slachtoffers overleefden het 
incident. Er werd aangifte gedaan maar de politie kwam naar verluidt niet in actie.227F

228  

 
223   Christian girl moved to Darul Aman. Dawn, 6 sept. 2019. De kwestie wordt ook genoemd in: HRCP, State of Human Rights in 

2019, full report, blz. 32-33 
224   NB: dit soort zaken komen talloze malen per jaar voor en kunnen niet allen in dit overzicht worden genoemd. Deze zaak springt 

eruit vanwege de relatief brede publiciteit die eraan werd gegeven: “Huma Younus” leverde in Google bijna 10.000 hits op. De 
zaak toont ook hoezeer valse blasfemie-aanklachten zijn verworden tot een instrument om van lastpakken af te komen. Een 
blasfemie-aanklacht leidt vrijwel onverbiddelijk tot hevige emoties in de brede omgeving, alsmede (doods-)bedreigingen, en een 
onvoorspelbare rechtsgang die jaren kan duren. Zie voor de Huma-casus o.m. “Pakistan: Saving one Christian girl suffering 
persecution will help others”. Vatican News, 23 dec. 2019, en: “Pakistaanse rechters: ontvoerde Huma Younus 14 is geldig 
getrouwd”. Kerk in Nood, 7 feb. 2020, en: State Department Escalates Pressure on Pakistan for Return of Abducted Teen. 
Persecution.org, 7 april 2020 

225  Court rules that a girl who’s had her first period can marry, thus backing Huma Younus’s kidnapper. For girl’s lawyer, this is 
shameful. AsiaNews.it, 2 mei 2020 

226   Three booked in Bahwalpur district over worship place issue. Dawn, 28 oktober 2019. De kwestie wordt ook genoemd in: HRCP, 
State of Human Rights in 2019, full report, blz 32. 

227  Lahore ATC acquits 42 people in Youhanabad lynching cases. Dawn, 29 januari 2020. Zie ook: Youhanabad church attack, 41 
Christians and one Muslim acquitted. Anglican Ink, 31 januari 2020  

228  Two Christians shot and one attacked with axe for building a church. Pakistan Christian post, 26 feb. 2020 
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6 februari 2020. Een ahmadi-moskee in Qasur (Punjab) wordt op illegale en gewelddadige 
wijze overgenomen door een menigte onder aanvoering van islamitische geestelijken. De 
moskee was al 100 jaar in ahmadi-handen. De politie was aanwezig maar greep niet in.228F

229 
 
22 februari 2020. Saleem Masih, een christen, neemt een bad in Kasur (Punjab) in een poel op 
het terrein van een invloedrijke moslim. Omdat hij daarmee het water ‘vervuilt’ wordt hij gepakt 
en wreed gemarteld door een groep moslims. Zes dagen later overlijdt hij aan zijn 
verwondingen. De daders werden door de politie op vrije voeten gesteld.229F

230 
 
29 februari 2020. Politieagenten schenden drie ahmadi-graven in Khushab (Punjab), kennelijk 
op instigatie van islamitische geestelijken.230F

231   
 
9 mei 2020. Een groep moslims valt de Trinity Pentecostal Church aan in Kala Shah Kaku 
(Sheikhupura), enkele tientallen kilometers van Lahore (Punjab). Het gebouw, 22 jaar eerder 
gebouwd, werd geschonden, een muur vernietigd, een kruis en andere waardevolle spullen 
gebroken. De aanvallers droegen vuurwapens en werden geleid door projectontwikkelaar Awan 
Abbas, van wie de christenen het perceel een jaar daarvoor gekocht hadden. Abbas zou een 
betere deal hebben kunnen krijgen. De politie toonde zich bereid achter de daders aan te gaan, 
maar zij leken de stad te hebben verlaten.231F

232  
 
21 mei 2020. Een groep mensen onder leiding van een lokale landeigenaar Zafar Iqbal Nunari 
en een politicus van Tehreek-e-Insaaf (PTI) eigenen zich met geweld het meer dan 100 jaar oud 
kerkhof in Khanewal (Punjab) toe en ploegen de graven om met een tractor. Protesterende 
christenen worden bedreigd met vuurwapens. Ook zouden enkele huizen van christenen zijn 
vernield.232F

233 233F

234 
 
29 juli 2020. Met zes kogels wordt Tahir Ahmad Naseem (een voormalige? ahmadi, Amerikaans 
staatsburger, en met psychiatrische problemen) doodgeschoten in de rechtszaal in Pesjawar (KP) 
tijdens de behandeling van zijn zaak. Hij was in 2018 gearresteerd vanwege blasfemie omdat hij 
geclaimd zou hebben een profeet te zijn. De dader -Faisal Khan- werd ter plekke gearresteerd; 
daarop volgden demonstraties met duizenden deelnemers ten faveure van hem. Een aanwezige 
mufti verklaarde dat moslims niet het recht in eigen hand willen nemen, maar dat Faisal had 
gedaan wat de overheid al twee jaar eerder had moeten doen. Het State Department in 
Washington riep Pakistan op onmiddellijk actie te ondernemen ter voorkoming van herhaling.234F

235 
 
13 augustus 2020. Een 61-jarige ahmadi, Meraj Ahmed, wordt doodgeschoten in een 
sektarische aanval bij zijn medische winkel in Pesjawar (Khyber Pakhtunkhwa). Ahmed en zijn 
broer werden bedreigd vanwege hun geloof en hij had bij de FIA een klacht ingediend over een 
online haatcampagne.235F

236 
 
1 september 2020. Een paar dagen nadat beelden op sociale media zijn verschenen van een 
Koran, liggend in een goot in Risalpur (Khyber Pakhtunkhwa), wordt een christen, aangeduid als 

 
229   Ahmadiyya Mosque in Qasur Pakistan illegally stormed by an organised mob. Al Hakam, 21 feb. 2020. 
230   Pakistans religious leaders condemn brutal murder of young Christian. Vatican News, 5 maart 2020. Casus wordt ook genoemd in 

het South Asia Terrorism Portal (SATP).  
231   Three graves of minority Ahmadis desecrated in Pakistan, The Telegraph, 29 feb. 2020. Ook genoemd in SATP. 
232  Zie: Muslims attack Protestant church in Sheikhupura. AsiaNews.it, 12 mei 2020. Zie ook: Christianity crackdown, Church 

attacked and cross damaged in latest wave of violence. The Express, UK, 13 mei 2020 
233   Imran Khans Party Neta Digs Up 100-year-old Christian Graveyard With Tractor, Wields Gun. Republicworld, 22 mei 2020. 
234   Century-old Christian graveyard, homes in Pakistans Punjab demolished, grabbed. ANI-News, 21 mei 2020. 
235  American Accused of Blasphemy Is Killed in Pakistan Courtroom. New York Times, 30 juli 2020. Zie ook: Man shot dead for 

blasphemy in Pakistan courtroom. Al Jazeera, 29 juli 2020. Zie ook: Ahmadi man accused of blasphemy shot dead in Pakistan 
courtroom. Rabwah Times, 30 juli 2020. Zie ook: Pakistanis rally in support of Ahmadi mans killer. Rabwah Times, 4 augustus 
2020. De casus wordt ook genoemd in het SATP. 

236  Gunmen kill trader in Peshawar. Dawn, 14 augustus 2020. De casus wordt ook genoemd in het SATP. 
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"David" aangehouden op grond van de blasfemiewetgeving. Hij geeft toe dat hij pagina's uit een 
Koran had gescheurd om daar magie (witchcraft) mee te beoefenen.236F

237 
 
10 september 2020. Het hoger beroep in de blasfemie-zaak van het christelijke echtpaar 
Shagufta Kausar en Shafqat Emmanuel wordt voor de 4e maal verdaagd door de Lahore High 
Court. Zij zitten sinds juli 2013 gevangen in aparte gevangenissen op 250 km afstand van 
elkaar. Een moslim geestelijke ontving toen in hun woonplaats Gojra (Punjab) blasfemische 
teksten op zijn telefoon vanaf een nummer dat kennelijk op naam stond van Shagufta. Beiden 
werden gearresteerd en beschuldigd van belediging van de koran en de profeet. Volgens zijn 
advocaat Saif ul Malook -die ook Aasia Bibi verdedigde- werd Shafqat net zo lang voor de ogen 
van zijn vrouw en kinderen gemarteld totdat hij bekende; dit om een woedende menigte buiten 
te sussen. Later trok hij zijn bekentenis in. Een eerdere burenruzie zou de reden zijn geweest 
dat de geestelijke een telefoonabonnement op Shagufta’s naam zou hebben geopend om de 
gewraakte berichten te sturen. Het stel is echter vrijwel analfabeet. Op 4 april 2014 werden 
beiden ter dood veroordeeld. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen hun vier kinderen hen niet in 
de cel bezoeken.237F

238 
 
1.3.2.1. Typering van geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s  
 
De lijst in de vorige paragraaf § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s” schetst 
het beeld van de aard en frequentie van bepaalde typen geweld, hoewel ‘klein geweld’ in die lijst 
natuurlijk ondervertegenwoordigd is. 
  
Tegen ahmadi’s lijkt in de laatste anderhalf jaar van de verslagperiode (2019 + 1e helft 2020)  
weinig of geen zwaar geweld (zoals moord, marteling) te zijn gebruikt omwille van hun geloof. 
Het jaarbericht van de HRCP over 2019 noemt de ontheiliging van een aantal gebedshuizen in 
Punjab; doch noemt daarvan slechts één concreet geval (in oktober in Bahawalpur, zie § 1.3.2.), 
alsmede een brandstichting in een bewakershokje. In 2017 en 2018 noemde de HRCP een hele 
reeks incidenten.  
Onderstaande lijst geeft een overzicht van het type geweldsincidenten tegen ahmadi’s en van de 
frequentie daarvan. De lijst betreft een periode van 35 jaar, nl. 1984 – 1 dec. 2019.238F

239  
Voor een beter inzicht is ook het gemiddelde aantal incidenten per jaar berekend.  
 
                                   Aantal    Aantal 
Type incident                     1984/2019  per jaar 
Aantal gedode ahmadi’s                      265   7,6 
Aantal gerichte moordaanslagen op ahmadis in 2019          3     --- 
Aantal ahmadi’s aangevallen vanwege hun geloof           393    11,2 
Aantal ahmadi-moskeeën vernield                 29    0,8 
Aantal ahmadi moskeeën gesloten/verzegeld door de overheid      40    1,1 
Aantal ahmadi-moskeeën in brand gestoken of beschadigd       25   0,7  
Aantal ahmadi-moskeeën wederrechtelijk bezet           17    0,5 
Aantal ahmadi-moskeeën waarvan de overheid de bouw tegenhield    59   1,7 
Ahmadi-lichamen opgegraven na hun begrafenis           39    1,1 
Aantal geweigerde ahmadi-begrafenissen op gemeenschappelijke kerkhoven  70   2 
Aantal malen dat de Kalima239F

240 werd verwijderd van huizen en winkels   44    1,3 
Aantal malen dat de Kalima werd verwijderd van ahmadi-moskeeën   103   2,9 
 

 
237  Another Pakistani Christian accused of blasphemy. UCA News, 1 september 2020 
238  Shagufta and Shafqat, prisoner-profile. Churchinchains.ie, 4 juni 2020. Zie ook: Pakistan blasphemy death row couples plea for 

freedom. BBC.com, 3 juni 2020 
239  Cijfers afkomstig uit ahmadi-bron : Report on Persecution of Ahmadis in Pakistan 2019. Persecutionofahmadis.org , blz 149 
240  Kalima: (een bord met) de tekst “Er is geen God behalve Allah; Mohammed is zijn profeet” 
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Een ander, vergelijkbaar overzicht van geregistreerde gevallen van religieuze overtredingen door 
ahmadi’s tussen 1984 en 1 januari 2018 staat hier: 240F

241  
 
Christenen worden in Pakistan gezien als tweederangs burgers en daarom is ‘klein geweld’ tegen 
hen alomtegenwoordig en niet interessant voor grote krantenkoppen. Christenen zijn het doelwit 
van moord, bombardementen, ontvoering van vrouwen, verkrachting, gedwongen bekeringen en 
uitzetting uit huis en land. Valse aangiften van godslastering worden regelmatig gebruikt om 
christenen te terroriseren. Christenen worden vastgehouden, gearresteerd en verdreven. 
Aanvallen op kerken zijn frequent, meestal met beperkte schade, zoals brandschade, gebroken 
ramen, enz. Ook komen pesterijen voor, zoals stroomuitval of afsluiting van water.241F

242 
Dat wil evenwel niet zeggen dat al deze typen geweld in de verslagperiode voorkwamen of even 
frequent waren. In de 3½ jaar durende verslagperiode was er één bomaanslag tegen christenen 
en een tiental moorden. Zie voor details over relevante incidenten tegen christenen § 1.3.2. 
Een lijst van aantal en typen incidenten tegen christenen 2017-2019 staat hier: 242F

243 
 
1.3.2.2. Risico van geweldsincidenten naar regio 
§ 1.3.2. geeft naast een beschrijving van relevante incidenten ook de locatie waar zij 
plaatsvonden. Het meeste geweld tegen christenen en ahmadi’s vindt plaats in Punjab, omdat 
daar nu eenmaal meer dan de helft van alle Pakistani woont, incl. 77% van alle christenen en 
60% van alle ahmadi’s. Een relativering is dus op zijn plaats. Het Britse Home Office schrijft 
daarover: “Cijfers over beschuldigingen van godslastering, aantal doden en aanvallen op 
personen, gemeenschappen en kerken zijn allemaal van belang, maar moeten worden bekeken 
tegen de omvang van de bevolking en het feit dat de meeste in Punjab plaatsvinden 
waar radicale moslims sterk aanwezig zijn.” 243F

244 
 
Indien meer bekeken op micro-niveau wordt het moeilijker om aan te geven waar christenen en 
ahmadi’s de grootste risicio’s lopen, omdat dit risico sterk afhankelijk is van de lokale context, 
dus of er sprake is van spanningen tussen gemeenschappen op dorps- of wijkniveau. Zulke 
spanningen kunnen veel denkbare redenen hebben; de ontvoering van een meisje voor een 
gedwongen huwelijk; conflicten over land of onroerend goed; een lokale onverzoenlijke mullah, 
opportunistische politici of zakenlui die garen spinnen bij onrust, etc. Er zit ook een groot 
element van onvoorspelbaarheid in, waarbij één enkele vonk de aanleiding kan zijn voor 
uitbarstingen van onverdraagzaamheid of geweld.244F

245  
 
Waar het gaat om terroristisch geweld tegen christenen en ahmadi’s is de aanwezigheid van 
terroristen met sektarische motieven meer bepalend voor het risico voor beide groepen dan hun 
eigen aanwezigheid, omdat christenen en ahmadi’s nu eenmaal overal voorkomen (zij het soms 
in lage dichtheden) maar terreurgroepen lang niet allemaal nationaal actief zijn. Dit volgt bijv. 
uit het kleine aantal IS-aanslagen tegen christenen in de verslagperiode. Die waren allen in 
Quetta, waar weinig christenen wonen, maar waar IS wel is gevestigd. Juist de provincies waar 
sektarische terreur het meest voorkomt (Beloetsjistan en Khyber Pakhtunhwa, zie §1.3) zijn de 
provincies met de laagste dichtheid aan christenen en ahmadi’s. Verreweg de meeste sektarische 
terreur doet zich voor tussen moslims onderling, zie de tabel in § 1.3.1.  
 
1.3.2.3. Daders van geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s 
Zie §1.3.5 voor een beschrijving van de sektarische partijen en groeperingen die zich in de 
verslagperiode schuldig maakten aan geweld tegen christenen en ahmadi’s. Deze bewegingen 

 
241  A Place of Worship for Ahmadi Muslims in Pakistan Cannot Be Called a Mosque. New Age Islam, 18 nov. 2019 
242   HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 88. Zie ook: Pakistan Country Dossier. Open Doors 

International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 23. 
243  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, januari 2020, blz 31.  
244  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.7.4. 
245  "Everything is okay until it’s not. … (ahmadi’s) are vulnerable to the flicker of flame that can change everything for them”. Zie: 

Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020. Dat citaat geldt ook voor christenen.  
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zijn slechts voor een klein deel directe plegers van zulk geweld; het aantal gerichte door hen 
gepleegde aanslagen tegen christenen en ahmadi’s is laag. Wel zijn zij, vaak zeer openlijk, 
betrokken bij ophitsing. In de verslagperiode waren dat vooral Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat en 
Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Tijdens de zitting van de VN Mensenrechtenraad in Genève in 
maart 2019 stelde een afvaardiging van Pakistaanse ahmadi’s onomwonden dat bepaalde 
mullahs collaboreren met terroristische groepe ringen en dat de overheid hen daarin de vrije 
hand laat.245F

246 
 
De overgrote meerderheid van geweldsacties tegen deze minderheden is afkomstig van mede-
burgers, omwonenden, van lokale geestelijken, al dan niet opgezweept door retoriek, en 
geïndoctrineerd door onevenwichtige curricula in het onderwijs en straffeloze uitingen van haat 
in de media, ook door politieke leiders. De overheid grijpt regelmatig niet in, voert 
discriminerende regelgeving in, is selectief in de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken, 
en wordt onder druk gezet door ultraconservatieve bewegingen. Dit ambtsbericht bevat 
voorbeelden van al deze typen omstandigheden.  
 
In de verslagperiode verschenen berichten over geweld tegen individuele christenen op websites 
zoals www.worldwatchmonitor.org, www.persecution.org, en www.pakistanchristianpost.com. 
Voor ahmadi’s zijn dat www.persecutionofahmadis.org en www.stopthepersecution.org.  
 
1.3.2.4. Gerichte moordoproepen tegen ahmadi’s 
Aanmoediging en oproeping tot moord op ahmadi’s zijn frequent in Pakistan. 
Religieuze leiders misbruiken de blasfemiewetten om hun aanhangers aan te moedigen het recht 
in eigen handen te nemen en moord op minderheden te steunen in naam van religie.246F

247 
 
Sinds de invoering van Ordinance XX in 1984 zijn 260 ahmadi’s gedood vanwege hun geloof, 
aldus een woordvoerder van Jamaat-e-Ahmadiyya, hun belangenorganisatie. Daarvan werden er 
ca. 185 vermoord in Punjab (71%). De blasfemiewetten zouden de belangrijkste reden zijn 
achter gerichte moorden op ahmadi’s.247F

248 
 
Gedurende 2017 hebben commentatoren op televisiekanalen en in redactionele artikelen in de 
lokale pers verklaard dat ahmadi's "de dood verdienden" en zij bestempelden de ahmadi-
gemeenschap als "vijanden van Pakistan" en "godslasteraars". Op 3 oktober 2017 zei 
presentator Orya Maqbool Jan bijvoorbeeld in zijn programma op Neo-TV dat ahmadi’s 
straffeloos onthoofd zouden kunnen worden. In 2018 weigerde Noorwegen hem een visum 
vanwege hate speech.248F

249  
 
In 2019 gebruikten veel Facebook-leden een profiel waarin werd opgeroepen tot de dood van 
ahmadi’s, nadat een ahmadi -Abdul Shakoor- had deelgenomen aan een bijeenkomst van 
overlevenden van religieuze vervolging in het Witte Huis. Facebook verwijderde dat profiel op 31 
juli en zei geen inhoud te tolereren die geweld oproept.249F

250 Niettemin blijven algemene oproepen 
om ahmadi’s te doden een normaal verschijnsel op sociale media in Pakistan. Na de vernieling 
van een historische ahmadi-moskee in Sialkot in 2018 (zie §1.3.2.) feliciteerden Pakistani elkaar 
met dit feit en postten talrijke doodsbedreigingen. Die bedreigingen zijn straffeloos en 
ontvangen veel ‘likes’.250F

251  

 
246   Pakistani mullahs in league with terrorists responsible for acts like Pulwama attack, Ahmadiyyas. ANI-News, 16 maart 2019 
247  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 5.2.3. 
248   De 260 is de stand van zaken per april 2020, zie : Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020. Zie ook: Six 

Ahmadis killed in 2016, says report. Express Tribune, 30 mrt. 2017. Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, 
maart 2018, blz. 85. 

249  Norway rejects Orya Maqbools visa for hate speech. Pakistan Today, 26 oktober 2018. Zie ook: US State Department. 2017 
Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 28. 

250  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 34 
251  Een greep uit de bedreigingen: “I do consider Qadianis as worthy of death”. Iemand belooft “to play football with the heads of 

Qadianis”. En: “They are traitors of religion. They must be treated this way”. En: “As long as Ahmadis are damaging the name of 

http://www.worldwatchmonitor.org/
http://www.persecution.org/
http://www.pakistanchristianpost.com/
http://www.persecutionofahmadis.org/
http://www.stopthepersecution.org/
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In 2018 riep een rechter van het Hooggerechtshof in Islamabad het parlement op om 
maatregelen te nemen “to completely terminate” ahmadi’s.251F

252 En op 29 april 2020 tweette de 
Minister van Staat voor Parlementaire Aangelegenheden: “Onthoofding is de enige straf voor 
degenen die de profeet Mohammed beledigen”, feitelijk een directe oproep tot moord op 
ahmadi’s, die qualitate qua als godslasteraars worden beschouwd. De minister werd om deze 
uitspraak niet kenbaar gekapitteld.252F

253  
 
Individuele moordoproepen komen met name voor in geval van blasfemie-aantijgingen, vaak 
door (lokale) extremistische geestelijken: tegen de verdachte, diens familie, diens advocaten en 
zelfs rechters, mochten die met een onwelgevallig vonnis komen.  
En dit blijft niet zonder gevolgen: Sinds 1990 zijn tenminste 62 personen gelyncht op grond van 
blasfemie-verdachtmakingen nog voordat het tot een rechtszaak was gekomen.253F

254 
 
In het ambtsberichten van 2012 wordt genoemd dat de All Pakistan Student Kathme Nabuwwat  
Federation in 2011 pamfletten had verspreid in Punjab waarin werd opgeroepen tot moord op 50 
bij name genoemde ahmadi’s en dat één van hen in 2011 zou zijn vermoord.254F

255 In de 
verslagperiode van dit ambtsbericht zijn geen aanwijzingen gevonden dat de betreffende oproep 
nog van kracht is of dat de genoemde studentenvereniging de 50 moorden nog actief nastreeft, 
en evenmin dat de handvol gerichte moorden op ahmadi’s in de verslagperiode te herleiden zijn 
tot deze lijst.  
 
1.3.2.5. Bescherming van christenen en ahmadi’s door de overheid 
“Op geloof gebaseerd geweld in naam van religie gaat onverminderd voort en de regering heeft 
jammerlijk gefaald om leden van minderheden te beschermen tegen aanvallen en discriminatie. 
Extremistische krachten die erop uit zijn een exclusieve islamitische identiteit voor Pakistan te 
creëren, lijken de vrije hand te hebben gekregen. …. Door toe te geven aan eisen van 
gewelddadige demonstranten heeft de staat in naam van religie vrijwel ‘carte blanche’ gegeven 
aan fundamentalisme en strijdbaarheid”, aldus de Human Rights Commission van Pakistan in 
een uitspraak die werd bevestigd door de daarop volgende politieke ontwikkelingen.255F

256 
 
Daartegenover staat dat de overheid een lijst hanteert van personen die zich bezig houden met 
verdachte en/of anti-statelijke activiteiten, terrorisme en sektarianisme; het zgn. “vierde 
schema” onder de Anti-terrorismewet van 1997. Begin 2020 waren er meer dan 5700 van deze 
zgn. fourth schedulers en voor een groot deel betreft het radicale islamitische geestelijken. Zij 
genieten een beperkte bewegingsvrijheid en beperkte vrijheid van meningsuiting, hun tegoeden 
worden bevroren, hun sociale media-uitingen worden gemonitord, en zij komen op de Exit 
Control List. In de verslagperiode legde de overheid in de aanloop naar islamitische feestdagen 
de bewegingen en activiteiten van tientallen “vierde schema-geestelijken” (opnieuw) aan 
banden, zodat hen de gelegenheid werd ontnomen om sektarische spanningen aan te wakkeren. 
Overigens is het ‘vierde schema’ niet waterdicht. Diverse fourth schedulers doen toch gewoon 
mee aan demonstraties en andere bijeenkomsten; sommigen van hen zijn machtig en hebben 
politiek-religieuze ruggensteun.256F

257   
De bekende gebreken bij de toepassing van de blasfemiewetten (meer aandacht voor bewijs, 
actie tegen valse aangiftes, gedegen onderzoek naar de toedracht ed.) werden onvoldoende 

 
Islam, the order is to kill them”. Zie: How Pakistanis celebrated destruction of an Ahmadi worship place. NayadaurTV, 28 mei 
2018 

252  Justice Shaukat Siddiqui of IHC. Unjust verdict against Ahmadis. Persecution of Ahmadis.org , download dd. 1 juni 2020. Zie ook: 
Pakistan High Court judge calls for termination of Ahmaddiyas. Asia Times, 27 maart 2018 

253  In Imran Khans Naya Pakistan a minority commission without minority. The Print, 7 mei 2020 
254  Two Christian brothers sentenced to death for blasphemy in Pakistan. National Post, 19 december 2018 
255  Zie: Pakistan. The situation of Ahmadis, including legal status (etc.). Immigration and Refugee Board, Canada, 11 jan. 2013, §5. 
256  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 82 
257  Zie: 5741 proscribed persons placed on Fourth Schedule list in country. The International News, 4 feb. 2020. Zie ook: US State 

Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz. 20 
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aangepakt, zie § 2.3.3.1.  Hetzelfde geldt voor het aanzetten tot haat: in de media, in het 
onderwijs, op openbare bijeenkomsten, ed.: men liet het veelal op zijn beloop, zie § 1.4.3.   
 
Hoewel christenen niet formeel worden gediscrimineerd zoals ahmadi’s hoeven ook zij niet op de 
sympathie van de regering te rekenen, immers: “Jezus Christus is niet vermeldenswaard in de 
geschiedenis”, aldus Premier Imran Kahn.257F

258 Het aantal incidenten en het niveau van 
discriminatie door de Staat waarmee christenen worden geconfronteerd leidt, bezien in 
verhouding tot de omvang van de christelijke bevolking, niet tot de gevolgtrekking dat sprake is 
van een reëel risico op vervolging en/of ernstige schade. Hoewel er gevallen zijn van intimidatie 
door de politie van sommigen christenen, zijn deze door hun aard en frequentie niet voldoende 
om van vervolging te spreken. In verhouding tot de christelijke bevolkingsomvang is het aantal 
incidenten erg laag, en vormt geen echt risico. Dat neemt niet weg dat er individuele 
omstandigheden kunnen zijn waardoor bepaalde personen wèl een reëel risico lopen.258F

259 
 
Meerdere maatschappelijke organisaties en leiders van geloofsgemeenschappen verklaarden dat 
de regering de afgelopen jaren meer inspanningen leverde om meer veiligheid te bieden aan 
religieuze minderheden. Politie en veiligheidstroepen in het hele land versterkten de 
veiligheidsmaatregelen tijdens religieuze feestdagen en in 2018 en 2019 werd geen enkel 
religieus festival verstoord door geweld.259F

260 
Na een aanval op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland op 15 maart 2019 waarbij 51 doden vielen, 
verhoogde de Pakistaanse regering de veiligheid in kerken in het hele land, kennelijk uit vrees 
over mogelijke vergelding tegen christenen. De Minister van Minderheden van Sind kondigde op 
18 november 2019 aan dat de provinciale overheid CCTV-camera's zou leveren om de veiligheid 
in 243 gebedshuizen van minderheden in Sind te verbeteren. Verschillende activisten en 
christelijke predikanten meldden verbeterde veiligheid op plaatsen van aanbidding, met name in 
Lahore, Pesjawar en Quetta tijdens de belangrijke feestdagen van Holi, Asjoera en Kerstmis.260F

261 
 
Er zijn frequente verhalen dat de politie soms niet en soms wèl ingrijpt bij geweld tegen 
religieuze minderheden. Dit heeft o.m. te maken met het feit dat Pakistan een federale staat is 
en ook de politie gedecentraliseerd optreedt. Veel hangt af van de opstelling van politiechefs (en 
politici) op districtsniveau.261F

262 Er zijn wel degelijk voorbeelden waarbij de politie mitigerend 
optreedt bij opstootjes of andere problemen tussen moslims en bijv. christenen.   
 
1.3.3. Veiligheidssituatie van ahmadi’s in Rabwah/Chenab Nagar 
 
“Rabwah is niet veiliger dan enige andere plaats in Pakistan en is mogelijk een risicovolle plek 
om te wonen, als men uitgaat van de wensen en intenties van het anti-ahmadi-sentiment van 
reguliere moslims in Rabwah. De anti-ahmadi-wetten zijn ook in Rabwah van toepassing. Ten 
gevolge van overheidsbeleid wordt al jarenlang een groot aantal ahmadi’s uit Rabwah vervolgd 
voor rechtbanken, incl. leiders uit de hoge ahmadi-echelons. Tweemaal is op bevel van de 
overheid aangifte gedaan tegen de gehele bevolking van Rabwah op fictieve gronden.” 262F

263 
 
“Deze plaats is geen veilige haven voor ahmadi's die op de vlucht zijn voor vervolging elders in 
Pakistan; het is een getto, overgeleverd aan vijandige sektarische krachten die zijn opgezweept 

 
258  Hij deed deze uitspraak op 21 november 2018: “Moses got some mention, but Jesus Christ has no mention in history”. De 

uitspraak werd onmiddellijk vanuit brede kring (ook door moslims) bekritiseerd. Zie ook: PM Khan draws ire over controversial 
remarks about Jesus Christ. Pakistan Today (video), 21 nov. 2018 

259  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.4.8. en § 2.4.18 
260  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 2. 
261  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 26 
262  Vertrouwelijke bron. 
263  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019. § 6.3.11 
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door mullahs vol haat en door de meeste Urdu-media. (Rabwah is) een doodlopende weg, 
waarnaar niet nog meer slachtoffers mogen worden verbannen.”263F

264 
 
Een ahmadi-vrouw die na de moord op haar man met haar kinderen naar Rabwah verhuisde 
verwoordt de situatie als volgt: “The day I arrived here with my children, a strange peace came 
over me and I thanked Allah that we have this place.” “At least we have Rabwah.”264F

265 En een 
ahmadi-woordvoerder zei in april 2020: “There is this sort of safety net in Rabwah that your 
neighbor will be Ahmadi, but the hostility of Pakistan still applies in here and beyond. There have 
been threats and incidents—it’s not like the people here are immune to anything.”265F

266 
 
Uit het bovenstaande blijkt dat het oordeel van bronnen over de veiligheidssituatie in Rabwah 
een zekere ‘bandbreedte’ kent. Voor verdere info over Rabwah zie § 1.1.1.2 “Woonplaatsen van 
christenen en ahmadi’s: Rabwah/Chenab Nagar”. 
 
1.3.4. Mogelijkheden voor christenen en ahmadi’s zich te onttrekken aan geweld 
 
De beste wijze voor christenen en (vooral) ahmadi’s om zich te onttrekken aan dagelijks geweld 
is om niet op te vallen, om ‘onder de radar te leven’.266F

267   
 
Het Britse Home Office schreef in juni 2020: “Als een persoon gegronde vrees heeft voor 
vervolging of ernstig letsel door de staat, is het onwaarschijnlijk dat hij kan verhuizen om aan 
dat risico te ontsnappen. Wanneer de persoon vervolging of ernstig letsel door niet-statelijke 
actoren vreest, zullen ze in het algemeen kunnen verhuizen om aan dat risico te ontsnappen.267F

268  
 
Dat laatste geldt bijv. voor geweld veroorzaakt door omwonenden, en dat zijn de meest 
voorkomende actoren van geweld. Het is niet waarschijnlijk dat vijandige buurtbewoners de 
middelen en de intentie hebben om hun slachtoffers ook buiten hun directe leefomgeving te 
achtervolgen.268F

269 Echter, gediscrimineerde minderheden komen overal in het land discriminatie 
tegen, dus verhuizen naar een andere regio biedt slechts ontsnapping zolang er in de nieuwe 
omgeving geen nieuwe casus tegen hen ontstaat. Religieuze minderheden kunnen zich in die zin 
nauwelijks onttrekken aan geweld. Grote steden zoals Karachi, Lahore en Islamabad hebben een 
diverse etnische en religieuze bevolking en bieden een zekere anonimiteit voor personen die 
vluchten voor geweld van non-state-actors.269F

270  Maar in grote steden hebben minderheden ook 
de neiging om bij elkaar te wonen in bepaalde wijken (in Pakistan colonies genoemd) en dat 
soort wijken kunnen ook juist doelwit worden van terreuraanslagen of wraakacties door 
woedende menigten, zoals gebeurde in Lahore, in maart 2013 (plundering van Joseph Colony) 
en opnieuw in maart 2015 met een dubbele bomaanslag op kerken in de christelijke wijk 
Youhanabad.  
 
In het geval van christenen is verhuizing normaal gesproken een redelijke optie, tenzij een 
persoon wordt beschuldigd van godslastering die serieus wordt vervolgd (d.w.z. formele 
beschuldigingen tegen de persoon ingebracht); in die situatie is er over het algemeen geen 
intern herplaatsingsalternatief. Volgens UNHCR zal interne verhuizing doorgaans geen optie zijn 
in Khyber Pakhtunkhwa en Beloetsjistan waar momenteel veiligheidsoperaties, militaire counter-
insurgency operaties en vergeldingsaanvallen plaatsvinden. In andere gebieden moet de 
beschikbaarheid van een haalbare verhuisoptie op individuele basis worden beoordeeld. 

 
264  Dit is de conclusie van een Britse parlementaire missie naar Rabwah in 2007, en het beeld dat hun rapport schetst blijft ook in 

2020 volledig actueel. Zie: Rabwah, A Place For Martyrs. UK Parliamentary Human Rights Group, januari 2007 
265  Shunned by Pakistans Muslims Ahmadis Find Refuge in a City of Their Own. New York Times, 27 dec. 2017 
266  Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020 
267  Journaliste Mehr Tahrar noemt dit: “living in self-defensive, survivalist anonymity”. Zie: Why Ahmadi Muslims are doomed in 

Pakistan. DailyO, 11 maart 2018 
268  UK Home Office. Pakistan. Background information, incl. Internal Relocation. Juni 2020, § 2.3.1. en § 2.3.2. 
269  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.7.4. 
270  DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, blz. 66 
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Personen die serieus worden achtervolgd door gewapende militante groepen zullen in het 
algemeen niet veilig zijn in regio’s waar deze groepen zijn gevestigd. Ze kunnen ook elders 
onveilig zijn, afhankelijk van het geografische bereik van deze groepen. Ook andere 
overwegingen spelen een rol, zoals de aard van de bedreiging, of iemand invloedrijke connecties 
heeft en of iemand gemakkelijk identificeerbaar is. Voor ex-moslims die zich tot het christendom 
hebben bekeerd is binnenlandse relocatie waarschijnlijk geen redelijke optie, vooral als de 
bekering bekend is.270F

271 
 
Voor alle ahmadi’s geldt dat een relatief rustig leven plotseling verstoord kan worden door een 
klein voorval. Een zegman verwoordde dat als volgt in april 2020: “For the day-to-day of 
Ahmadis in Pakistan, everything is okay until it’s not. Even families who are superficially living 
comfortable lives, they are vulnerable to the flicker of flame that can change everything for 
them”.271F

272  
 
1.3.5. Sektarische partijen en groeperingen 
 
Een nauwkeurig overzicht van alle extremistische organisaties in Pakistan en hun onderlinge 
dynamiek is nauwelijks te geven omdat zij talrijk zijn (nl. ca. 300 272F

273) en regelmatig wisselende 
coalities vormen, waarin ze soms samenwerken maar soms ook tegenover elkaar komen te 
staan, waarna coalities weer uit elkaar vallen. Bewegingen splitsen zich af, hergroeperen onder 
een andere naam of verleggen hun loyaliteit. In het kader van het National Action Plan stelde het 
Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in januari 2015 een lijst op met verboden 
organisaties. Daar werden later ook weer organisaties vanaf gehaald, hetgeen illustreert dat er 
ook binnen de overheid geen overeenstemming is over wat wel of niet een terreurorganisatie is. 
Een tot 7 mei 2020 bijgewerkte lijst van 73 verboden organisaties staat op de website van de 
National Counter Terrorism Authority Pakistan (NACTA).273F

274   
 
In deze paragraaf worden alleen de organisaties genoemd die in de verslagperiode aanslagen 
pleegden op christenen en/of ahmadi’s, of wier politieke stellingnames een grote invloed hadden 
op de positie van religieuze minderheden. Aldus werd in de verslagperiode geweld tegen 
christenen en ahmadi’s gepleegd en/of aangewakkerd door:   
 
Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) 
Lashkar-e-Jhangvi (LeJ) is bekend vanwege het uitvoeren van sektarische terreuraanvallen 
tegen christenen en ahmadi’s (maar ook tegen sjiieten en soefi-moslims).274F

275  
 
LeJ werd in 1996 opgericht door Riaz Basra en andere voormalige leden als radicale afsplitsing 
van de soennitische groepering Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP). LeJ’s doelstelling is om op basis 
van de sharia-wetgeving een islamitische soennitische staat in Pakistan op te richten, indien 
nodig met geweld; om alle sjiieten als ongelovigen verklaard te zien; en om sjiieten, Joden, 
christenen en andere minderheden te doden. LeJ houdt zich daartoe bezig met moordaanslagen, 
aanslagen met op afstand bedienbare geïmproviseerde explosieven (IED's) en 
zelfmoordaanslagen met IED’s. 
De Pakistaanse autoriteiten schakelden Basra uit in 2002; hij werd opgevolgd als LeJ-leider door 
Asif Chotu, die in januari 2017 werd gedood. De huidige leider is Yousaf Mansoor Khurasani. 

 
271  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.7.3. t/m § 2.7.5. 
272  Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020 
273  Het South Asia Terrorism Portal noemt ca. 300 terreurorganisaties in Pakistan: https://www.satp.org/terrorist-groups/pakistan  
274   Zie: https://nacta.gov.pk/wp-content/uploads/2017/08/Proscribed-OrganizationsEng-2.pdf : Proscribed Organizations in Pakistan. 

NACTA.gov.pk dd. 7 mei 2020 
275   Zie: State designates leader of Lashkar-e-Jhanghvi as global terrorist. FDD’s Long War Journal, 6 febr. 2014, aangehaald in het 

EASO Pakistan Security Situation Report, Oktober 2018, blz. 29. Lashkar-e-Jhangvi-agenten waren ook betrokken bij aanvallen 
op Amerikanen en westerlingen in Pakistan. In 2002 spanden Lashkar-e-Jhangvi-leden samen met Omar Saeed Sheikh, een hoge 
al-Qaeda-leider, bij de ontvoering en executie van Wall Street Journal-verslaggever Daniel Pearl. Lashkar-e-Jhangvi was ook 
betrokken bij een bomaanslag in Karachi in mei 2002 waarbij 16 mensen omkwamen, waaronder 12 Franse staatsburgers, en de 
bombardementen bij het Amerikaanse consulaat in Karachi op 14 juni 2002 waarbij 12 mensen omkwamen. 

https://www.satp.org/terrorist-groups/pakistan
https://nacta.gov.pk/wp-content/uploads/2017/08/Proscribed-OrganizationsEng-2.pdf
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LeJ heeft naar schatting een paar honderd manschappen; zij opereren doorgaans in kleine cellen 
- variërend van vijf tot acht man. LeJ ligt de laatste tijd meer onder de loep van de autoriteiten, 
met de arrestatie van belangrijke leiders en honderden activisten tot gevolg. De groep is echter 
veerkrachtig en blijft een aanzienlijke bedreiging voor sjiieten en andere minderheden in 
Pakistan. Het grootste deel van de financiering van LeJ is afkomstig van rijke donoren in 
Pakistan en in het hele Midden-Oosten, met name Saoedi-Arabië. 
LeJ heeft links naar andere terroristische groeperingen en netwerken. LeJ-militanten zouden 
betrokken zijn bij operaties van Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) en IS. Hoewel LeJ de deobandi-
denkrichting volgt in plaats van de salafistische ideologie van IS, zijn ze beide sterk anti-sjiitisch 
en anti-soefi. De alliantie van LeJ met IS is echter informeel - LeJ heeft geen loyaliteit aan IS 
toegezegd. LeJ heeft ook een langdurige relatie met de Afghaanse Taliban en staat bekend om 
zijn nauwe banden met al-Qaeda. Verder behoren LeJ-extremisten vaak tot meerdere netwerken 
binnen Pakistan, met verschillende niveaus van vermenging, vooral binnen de lagere rangen. 
Daarom is er waarschijnlijk overlap in ‘personeel’ tussen LeJ en andere netwerken.275F

276 
Voor zover bekend claimde LeJ betrokkenheid bij één aanslag op ahmadi’s in de verslagperiode 
nl. op advocaat Malik Saleem Latif, op 31 maart 2017 in Nankana Sahib (Punjab), zie §1.3.2. 
In mei 2018 werd het hoofd van LeJ’s Beloetsjistan-afdeling Salman Badeni gedood door 
veiligheidstroepen.276F

277 
 
Tehreek-e-Tahfuz-e-Islam Pakistan (TTIP) 
TTIP is een radicale barelvi- en anti-ahmadi organisatie die beoogt de naam en eer van de 
profeet Mohammed te beschermen en het “quadianaat” of “mirzaiaat” tegen te werken.277F

278 
Daartoe identificeren zij godslasteraars en geven hen aan bij de politie. Zij verspreiden foto’s 
van godslasteraars via hun sociale-mediaplatforms met denigrerende en bedreigende 
bijschriften, ter intimidatie. De groep dreigt om verdachten van godslastering te vermoorden 
indien die worden vrijgelaten door de politie. Voor zover bekend hebben zij nog nimmer geweld 
gebruikt, maar er slechts toe opgeroepen. Hun leider is Muhammad Saqib Shakeel Jalali. 
In de verslagperiode was TTIP betrokken bij de aangifte tegen Shahzad Masih wegens blasfemie 
in juli 2017, en ophitsing van de gemoederen rond deze zaak.278F

279 
 
Aalmi Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat (AMTKN of MTKN) 
AMTKN, de “International Council for the Protection of the Finality of Prophethood”, doorgaans 
kortweg aangeduid als de Khatme Nabuwwat-beweging (KN), is volgens eigen zeggen een 
internationale, religieuze, predikende en hervormende organisatie van de Islamitische Millat (de 
“wereldwijde islamitische nationaliteit”). Hun enige doel is om alle moslims van de wereld te 
verenigen ter bescherming van de heiligheid en de finaliteit van het profeetschap, en om de 
verwerpers van het geloof in die finaliteit te weerleggen.279F

280 In de praktijk is het de grootste en 
best georganiseerde religieuze groep die betrokken is bij systematische represailles tegen de 
ahmadi-gemeenschap.280F

281 Hun status is evenwel onduidelijk; zij zijn kennelijk geen terroristische 
organisatie281F

282 en ook geen politieke partij. Hun website laat het in het midden. Zo ook 
jaarrapporten van de Pakistaanse mensenrechtencommissie: de HCRP lijkt het noemen van de 
beweging zelfs uit de weg te gaan.282F

283  

 
276  Lashkar-e-Jhangvi. Terrorist organisations, Australian government at Nationalsecurity.gov.au 
277   Security forces kill senior Lashkar-e-Jhangvi militant in Balochistan raid, The Nation, 17 mei 2018. 
278  Quadianaat en Mirzaiaat zijn denigrerende termen voor de ahmadiyya, die door TTIP opzettelijk worden gebruikt bij de 

omschrijving van hun doelstelling, zie: https://www.facebook.com/pg/Tehreek-e-tahfuz-e-islam-pakistan-
112765225464731/about/?ref=page_internal   

279   Zie: Religious group threatens to murder man accused of blasphemy, in case of release, police say ‘not our problem’. Pakistan 
Today, 16 juli 2017. Zie ook: Pakistani Christian boy 16 charged with blasphemy for discussing his faith. WorldWatchMonitor, 19 
juli 2017. Zie ook: Gujrat police arrest Christian man over blasphemy charges. The Express Tribune, 15 juli 2017 

280  Zie de eigen website: http://www.khatm-e-nubuwwat.com/IntroductionMAJLISENG.htm  
281  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 9.3.1. 
282  Het South Asia Terrorism Portal noemt ca. 300 terreurorganisaties in Pakistan, waaronder niet Khatme-Nabuwwat. 
283  In de jaarrapporten van de Human Rights Commission of Pakistan over 2017, 2018 en 2019 (bij elkaar ruim 1000 bladzijden) 

wordt de organisatie slechts éénmaal, terloops, genoemd. Er wordt geen enkele duiding gegeven aan deze organisatie. Wel 
worden KN-conferenties genoemd (in het 2017-rapport).  

https://www.facebook.com/pg/Tehreek-e-tahfuz-e-islam-pakistan-112765225464731/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Tehreek-e-tahfuz-e-islam-pakistan-112765225464731/about/?ref=page_internal
http://www.khatm-e-nubuwwat.com/IntroductionMAJLISENG.htm
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Khatme-Nabuwwat heeft een centraal secretariaat in Multan (Punjab) en 5 regionale kantoren in 
de 4 provincies en Islamabad, plus twee grote moskeeën en seminaries in Rabwah, en voorts 
kantoren en religieuze scholen in en buiten Pakistan. Ze geven een weekblad uit, een 
maandblad, en andere literatuur. Op hun websites kunnen anti-ahmadi-posters en pamfletten 
worden gedownload, de meesten in Urdu. KN houdt zich naar eigen zeggen ook bezig met 
proselytisme: nl. om ahmadi’s te bewegen terug te keren naar de islam.283F

284 De organisatie heeft 
ook een Nederlandstalige webpagina: http://www.khatm-e-nubuwwat.org/languages/dutch.htm  
 
Naast hun dagelijkse anti-ahmadi-propaganda richten zij hun activiteiten ook op het seculiere 
leiderschap in Pakistan. Geestelijken die banden hebben met MTKN reizen door heel Pakistan en 
zelfs naar het buitenland om hun volgelingen te mobiliseren tegen de ahmadi's. Zij organiseren 
grote conferenties over het profeetschap van Mohammed (o.a. jaarlijks in Rabwah, sinds 
decennia). Tijdens tientallen aanvallen van woedende menigtes in de afgelopen jaren hebben 
aan MTKN verbonden geestelijken actief deelgenomen aan criminele activiteiten tegen 
ahmadi’s.284F

285 De genoemde conferenties worden regelmatig bijgewoond door politieke leiders en 
ministers die daar anti-ahmadi-verklaringen afleggen. Khatme-Nabuwwat loopt ook voorop bij 
het initiëren van beschuldigingen van blasfemie tegen ahmadi's. De groep heeft daarvoor eigen 
advocaten die maar één doel nastreven: dat blasfemieverdachten worden aangeklaagd, berecht 
en geëxecuteerd.285F

286 
Als gevolg van de grote Khatme-Nabuwat-protesten eind 2017 (rond de kieswet) en rond de 
verkiezingen van 2018, is de maatschappelijke discriminatie en het geweld in 2017 en 2018 
geïntensiveerd resp. toegenomen.286F

287 
 
In de verslagperiode is Khatme-Nabuwwat niet kenbaar als schuldige aan te wijzen van bepaalde 
incidenten tegen ahmadi’s of andere minderheden, maar het staat buiten kijf dat KN een grote 
invloed had (en heeft) op het toenemend haatdragende klimaat in Pakistan. Overigens moet 
worden beseft dat met de term “Khatme-Nabuwwat” niet alleen de organisatie wordt bedoeld, 
maar ook het gelijknamige religieuze concept (zie § 1.1.1.3  “Essentie van de ahmadi 
geloofsovertuiging”). Er worden in Pakistan talloze activiteiten rond dit thema georganiseerd, 
lang niet alleen door MTKN.   
 
Islamitische Staat Khorasan Provincie (IS-KP) 
Wordt soms genoemd als: Islamitische Staat in Irak en de Levant-Khorasan (ISIL-K). 
Als officieel erkende partner van de Islamitische Staat (IS) volgt IS-KP de wereldwijde 
jihadistische ideologie en een extreme interpretatie van de islam die anti-westers is en 
sektarisch geweld bevordert. Diegenen die het niet eens zijn met hun interpretatie worden 
gezien als ongelovigen en afvalligen. Het doel van IS-KP is om de wilayat (provincie) van 
Khorasan te vestigen als onderdeel van het wereldwijde IS-kalifaat. Khorasan is de historische 
naam voor de regio die het huidige Afghanistan, Pakistan en Centraal-Azië omvat. 
IS-KP heeft openlijk gepleit voor terroristische aanslagen om haar doelstellingen te 
verwezenlijken, en neemt rechtstreeks deel aan dergelijke aanslagen in Afghanistan en Pakistan. 
Het heeft er ook bij moslims op aangedrongen om zgn. lone wolf aanvallen te ondernemen. 
 
Oprichting: In oktober 2014 zegden zes voormalige hoge Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) -leden 
trouw toe aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. In januari 2015 maakte IS de leiders van IS-KP 
bekend. De centrale leiding bestaat uit een Shura-raad die voornamelijk bestaat uit voormalige 
TTP-commandanten. Hun leider, Abdullah Orokzai (a.k.a. Aslam Farooqi, ook een Pakistani), 
werd in april 2020 in Afghanistan gearresteerd. De totale sterkte van IS-KP werd geschat op 
tussen de 9000 en 11.500 leden, met 7000 tot 8500 man in Afghanistan en de rest in Pakistan. 

 
284  Introduction to Majlis Khatm-e-Nubuwwat. Khatm-e-Nubuwwat.com (bekeken in juli 2020). 
285  Between dictators and democrats Pakistans Ahmadis continue to suffer. Sundayguardianlive.com, 17 april 2017 
286  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 6.3.9. en § 8.2.3. Zie ook: Pakistani lawyers group behind spike in blasphemy 

cases. Reuters, 7 maart 2016. 
287  DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, § 3.135 

http://www.khatm-e-nubuwwat.org/languages/dutch.htm
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De belangrijkste activiteiten waren in Afghanistan, zeker nadat Pakistan anti-terreur operaties 
was begonnen in de grensgebieden. Hazara-Sjiieten waren hun belangrijkste doelwit. De 
organisatie lijkt momenteel verzwakt.287F

288 
 
IS-KP blijft een filiaal van, en ideologisch afgestemd op, IS. Het blijft steun, directe subsidies en 
begeleiding ontvangen van het IS-leiderschap. Andere financiering komt van overzeese 
sympathisanten via hawala-netwerken en via eigen criminele ondernemingen. 
In de verslagperiode was IS betrokken bij de moord op twee Chinese christenen in Quetta 
(Beloetsjistan) op 8 juni 2017, en voerden zij een aanslag uit op 17 december 2017 met 2 
zelfmoordterroristen in de volle Bethel Methodist kerk in Quetta (9 doden, 35-60 gewonden).288F

289 
In april 2018 schoten zij vier christenen dood in een riksja, wederom in Quetta.289F

290 
 
Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) 
TLP (ook genoemd TLYRA, Tehreek-i-Labbaik Ya Rasool Allah) is een ultrarechtse islamitische 
partij vanuit de barelvi-stroming, opgericht in 2015 door Khadim Hussain Rizvi.290F

291 De 
verkiezings-uitslag in 2018 maakte de TLP vanuit het niets tot Pakistan’s 5e partij, met 4,2% van 
de stemmen, maar vanwege het districtenstelsel won de partij geen enkele zetel. Wel won zij 2 
zetels in de assemblee van Sind.291F

292 De kleine partij is met name bekend om zijn krachtige 
protesten tegen afzwakking van de blasfemiewetten en dat is ook het enige punt op hun 
politieke agenda. TLP weet daarvoor grote mensenmassa’s op de been te brengen en de partij 
heeft daarmee een disproportionele politieke invloed.  
Rizvi is een korangeleerde en werkte in het bestuur van Punjab. Toen Salmaan Taseer - de 
gouverneur van Punjab die Aasia Bibi in haar cel had bezocht - de blasfemiewetten “zwarte 
wetten” had genoemd, ontwaakte Rizvi als politiek activist. Taseer werd vermoord in 2011 door 
zijn bodyguard Mumtaz Qadri, en het doodvonnis voor Qadri in 2015 vormde voor Rizvi de 
aanleiding TLP op te richten. In november 2017 kregen Rizvi en zijn TLP uit het niets landelijke 
bekendheid vanwege de zgn. Faizabad-sit-in, een drie weken durend protest tegen een -wat zij 
zagen- pro-ahmadi clausule in de nieuwe kieswet, die zij met succes wisten terug te draaien.292F

293 
(zie § 1.2 Politieke ontwikkelingen). Later, na de vrijspraak van Aasia Bibi op 31 oktober 2018, 
stond TLP wederom aan de wieg van massale protesten die het land dagenlang in zijn greep 
hadden. En wederom gaf de regering toe aan de eis van TLP (nl. een herziening van het vonnis, 
en een besluit dat Bibi het land niet mocht verlaten). Met zijn oproep tot rebellie in het leger en 
omverwerping van de seculiere staat had de TLP weliswaar een grens overschreden, maar de 
overheid greep niet in.293F

294  Maar toen de TLP een maand later wederom opriep tot massale 
demonstraties werden Rizvi, een groot aantal andere TLP en TLYRA-kopstukken en duizenden 
sympathisanten gearresteerd. Rizvi werd in mei 2019 weer op borgtocht vrijgelaten, maar vele 
anderen kregen in januari 2020 zeer lange gevangenisstraffen opgelegd. Hierdoor leek de macht 
van de TLP verminderd; Rizvi had met zijn demonstraties de staat (lees: de militairen) kennelijk 

 
288  Islamic State Khorasan Province. Terrorist organisations, Australian government at Nationalsecurity.gov. Zie ook: Afghan forces 

announce arrest of local ISIL leader. Al Jazeera, 4 april 2020. Zie ook: Weakened ISILs sectarian agenda exacts heavy toll in 
Afghanistan. Al Jazeera, 2 april 2020. In april 2020 werd het aantal manschappen geschat op 2500-4000 (in Afghanistan). 

289   Zie o.a.: Pakistan Church Attacked by 2 Suicide Bombers. New York Times, 17 december 2017. En: US State Department. 2017 
Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 25. 

290   Four Pakistani Christians Killed In Attack Claimed By Islamic State. RadioFreeEurope, 3 april 2018. Zie ook: Four members of 
Christian family shot dead in Quetta. Dawn, 3 april 2018. 

291  NB: Rizvi overleed op 19 november 2020, kort na de verslagperiode. In die zin moet de tekst over hem in de verleden tijd worden 
gelezen. Een enorme menigte woonde zijn uitvaart bij. Zijn zoon Saad Rizvi volgde hem op als leider van de TLP.    

292   Mobilising the Barelvi vote. Is TLP more than a one-hit wonder? Dawn, 16 augustus 2018.   
293  Who is Khadim Hussain Rizvi. Dawn, 3 dec. 2017. Zie ook: States Surrender. NewsweekPakistan, 3 dec. 2017. Zie ook: Khadim 

Hussain Rizvi op de Engelstalige Wikipedia (artikel met 26 literatuurverwijzingen) en de “2017 Faizabad sit-in” op de Engelstalige 
Wikipedia (met 25 bronverwijzingen).  

294  Who is Khadim Hussain Rizvi. Dawn, 3 dec. 2017. Zie ook: States Surrender. NewsweekPakistan, 3 dec. 2017. Zie ook: Khadim 
Hussain Rizvi op de Engelstalige Wikipedia (artikel met 26 literatuurverwijzingen) en de “2017 Faizabad sit-in” op de Engelstalige 
Wikipedia (met 25 bronverwijzingen).  
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te zeer uitgedaagd en zijn hand overspeeld.294F

295 295F

296 296F

297 Maar in september 2020 kreeg hij weer 
enkele duizenden mensen op de been in de Charlie Hebdo-kwestie.297F

298 
 
Ook Nederland maakte kennis met Rizvi. In augustus 2018 organiseerde Rizvi’s TLP massale 
protesten in Pakistan en een mars van Lahore naar Islamabad tegen PVV-leider Geert Wilders’ 
voorgenomen cartoonwedstrijd over Mohammed.298F

299 
 
1.4. Maatschappelijk leven 
 
1.4.1. Publieke attitude t.a.v. christenen en ahmadi’s 
 
Ahmadi’s 
De bevolking van Pakistan is gevoelig geworden voor de ‘ahmadi-kwestie’ sinds een golf van 
anti-ahmadi-geweld in 1953. Het algemene sentiment in Pakistan wordt sindsdien steeds 
vijandiger voor hen. Islamitische groeperingen hebben het anti-ahmadi-gevoel gepolitiseerd. 
Daarbij werden complottheoriën niet geschuwd. Zo zou de ahmadi-erkenning van een recentere 
profeet dan Mohammed een tactiek van de Britten zijn geweest om moslims te verdelen en te 
marginaliseren en aldus de overheersing door het Britse Rijk te bestendigen. 
 
Op deze wijze zijn religie en politiek geleidelijk samengevoegd, met als dieptepunt de verklaring 
van ahmadi’s tot niet-moslims in 1974 door premier Zulfiqar Ali Bhutto, na een verdere uitbraak 
van anti-ahmadi-geweld. De HRCP meent dat de ernstige discriminatie van ahmadi’s toen is 
begonnen en dat de situatie sindsdien is verslechterd. De HRCP merkt op dat er een klasse-
element en/of economisch element is dat de behandeling van ahmadi’s ondersteunt, erop 
wijzend dat de hindoegemeenschap, die tot een lage economische klasse behoort, relatief weinig 
aandacht van de bevolking krijgt en minder wordt gediscrimineerd. De ahmadi’s zijn echter over 
het algemeen een goed opgeleide en succesvolle gemeenschap waarvan de leden in het verleden 
zijn opgeklommen tot belangrijke posities in de regering en het maatschappelijk middenveld. 

 
Momenteel wordt het ahmadi’s verhinderd toegang te krijgen tot hooggeplaatste banen binnen 
defensie of civiele instellingen. De president van Amnesty International Pakistan beschreef de 
situatie al in 2007 als volgt: vóór 1974 waren er een groot aantal ahmadi’s in hogere functies bij 
de Pakistaanse regering. Dit is nu niet langer het geval: er zijn geen ahmadi-beleidsmakers, 
rechters of binnen het onderwijs. In grote delen van Pakistan waar de geletterdheid laag is, 
wordt de kennis van mensen voor onbekende kwesties (zoals ahmadi's) bepaald door wat ze in 
de moskee horen. 
 
Dit voorziet de mullahs van een kritiekloos gehoor en geeft hen de macht de bevolking te 
vertellen hoe zij zich moeten gedragen ‘uit bestwil voor hun eigen zieleheil’. De fundamentalisten 
zijn daarnaast effectief in het bespelen van de media en zijn altijd bedreven geweest in het 
aanvoelen van de gemoedstoestand van hun publiek. Het resultaat is dat grote delen van de 
bevolking bang zijn gemaakt voor islamofobie en bang dat ze een minderheid zullen worden 
zoals de moslims in India. De lokale pers is virulent anti-ahmadi geworden. Inmiddels is het 
gemeengoed onder Pakistani’s dat ahmadi’s inderdaad geen moslims zijn.  
 

 
295  Vertrouwelijke bron. 
296  TLP head Khadim Rizvi taken into protective custody, workers arrested in crackdown. Dawn, 23 nov. 2018 
297  Rawalpindi ATC sentences TLP chief Khadim Rizvis nephew brother to 55 years in jail. Dawn, 17 jan. 2020 
298  Thousands protest in Pakistan over reprinting of Mohammad cartoons in France. Reuters, 4 september 2020 
299  Over de cartoonaffaire, de bedreiging van Geert Wilders en de voorgenomen terreuraanslag in Nederland tegen Wilders door 

Junaid I. verschenen talloze berichten in de media. Een selectie: Wilders doet opnieuw aangifte tegen Pakistaanse geestelijke. Het 
Parool, 20 nov. 2019. - 10 jaar cel voor bedreiger Geert Wilders. Het Parool, 18 nov. 2019 - Opnieuw aangifte Wilders tegen 
geestelijke. Voorburgsdagblad.nl, 20 nov. 2019 - Pakistanis protest Geert Wilders Prophet Muhammad cartoon contest. Deutsche 
Welle, 29 aug. 2018 - Wilders schrapt cartoonwedstrijd, dit ging eraan vooraf. NOS.nl, 30 aug. 2018 - Veel kabaal van kleine 
groep; buiten Pakistan amper aandacht voor Wilders, NOS.nl, 29 aug. 2018 - Man jailed for 10 years for plotting terrorist attack 
on Geert Wilders. Dutch News, 18 nov. 2019 - Wilders beëindigt omstreden cartoonwedstrijd, Mission accomplished. Trouw, 29 
dec. 2019 - TLP calls off protest march against blasphemous caricatures contest. Dawn, 29 aug. 2018 
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Hoewel de rechten van christenen in de pers nog wel kunnen worden verdedigd, kan/gebeurt dat 
niet langer voor ahmadi-rechten. De dreiging voor ahmadi’s verschilt van plaats tot plaats: in 
sommige dorpen kunnen ahmadi’s veilig leven, terwijl ze uit andere zijn verdreven. Asma 
Jahangir, oprichtster van de HRCP en destijds Speciale VN-rapporteur voor Vrijheid van Religie of 
Overtuiging vatte de situatie al in 2007 als volgt samen: “zelfs als een vlieg wordt gedood, is het 
de fout van ahmadi’s en zitten de Joden erachter”. Onverdraagzaamheid jegens ahmadi’s - 
waarbij de daders van geweld tegen hen worden afgeschilderd als de benadeelde partijen - 
neemt toe en wordt indirect gevoed door de regering die ahmadi’s niet verdedigt. Waar begin 
deze eeuw een lid van de rechterlijke macht of regering zich nog zou hebben uitgesproken tegen 
geweld of tussenbeide zou zijn gekomen om ahmadi’s te verdedigen tegen aanvallen in de pers, 
is dit niet langer het geval. Toen rond 2007 op de staatstelevisie een debat werd uitgezonden 
waaraan een minister deelnam, en waarin werd gesteld dat ahmadi’s 'het verdienen om gedood 
te worden', betwistte de minister die opmerking niet en er werd geen vervolging ingesteld. Door 
dit soort uitspraken niet aan te vechten geeft de staat extremisten in feite een vrijbrief om 
intolerantie en misbruik te bevorderen. 

 
De Pakistaanse regering heeft weinig gedaan om de problemen waarmee ahmadi’s worden 
geconfronteerd te verlichten: het zou ‘politieke zelfmoord’ zijn om rechtstreeks het hoofd te 
bieden aan het ahmadi-probleem en politici zullen het voorbeeld van de ahmadi’s niet gebruiken 
om religieuze tolerantie te verdedigen. 
De religieuze politieke partijen hebben aan kracht gewonnen door de bevolking gevoelig te 
maken voor de status van ahmadi’s tot het punt waarop “de gewone man opgezet kan worden 
om de straat op te gaan tegen ahmadi’s.” “Het is nu buiten de macht van de overheid om het tij 
te keren voor ahmadi’s”, meldde het verslag van een Britse parlementaire onderzoeksmissie 
naar Pakistan reeds 13 jaar geleden. En de situatie is sindsdien verslechterd. Wetswijzigingen 
zullen niet voldoende zijn om de mening van de bevolking te veranderen. De situatie is 
omgekeerd: er moet eerst een verandering plaatsvinden in de opvattingen binnen de 
samenleving. Maar hoewel extremisme beperkt blijft tot bepaalde groepen, durft niemand vrijuit 
te spreken over religieuze kwesties. Zelfs de meest open en seculiere politieke partijen zijn niet 
bereid om de publieke perceptie van ahmadi's aan te vechten uit angst hun geloofwaardigheid 
en standing te verliezen bij het publiek. Het resultaat is dat er geen partij of instelling is die 
bereid is om het debat over ahmadi's in Pakistan te leiden en daarom valt in de nabije toekomst 
geen verandering in de publieke perceptie te verwachten.299F

300 
 
Ook documentatie van de Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) toont dat ahmadi's in Pakistan 
voortdurend en in toenemende mate blijven blootgesteld aan vijandigheid van de grotendeels 
moslimbevolking. De visie van ahmadi's dat Mohammed niet de laatste profeet was, wordt als 
godslasterlijk beschouwd en leidt tot radicale predikers die haat en vooroordelen tegen ahmadi’s 
verkondigen. E.e.a. wordt ook politiek misbruikt door te verkondigen dat politieke tegenstanders 
sympathie hebben voor de ahmadi's. Er is vaak vijandigheid en discriminatie in het dagelijks 
leven, dat doorgaat op school of op het werk. Bezwaren tegen dergelijke aantijgingen worden 
gezien als godslastering en kunnen leiden tot uitsluiting van de universiteit, ontslag van de 
werkplek of gewelddadige aanvallen.300F

301 
 
De Covid-19-pandemie heeft deze vijandigheid vergroot. Complottheorieën stellen dat de 
epidemie het onweerlegbare bewijs vormt van de collaboratie tussen ahmadi’s en joden tegen de 
islam, en dus tegen Pakistan. Geestelijken hebben de "Qadiani-pandemie" een grotere 
bedreiging voor Pakistan genoemd dan het coronavirus. Ook sjiieten en Hazara’s kregen er de 
schuld van. Mensen hebben hulp geweigerd van liefdadigheidsinstellingen waarvan werd 

 
300  Bovenstaande 5 paragrafen (vanaf: “De bevolking van Pakistan is…”) zijn gebaseerd op: Rabwah, A Place For Martyrs. Report of 

the UK Parliamentary Human Rights Group mission to Pakistan in January 2007. Dit is wat oudere bron, maar geeft uitstekend 
weer hoe maatschappelijk nog steeds tegen ahmadi’s wordt aangekeken. 

301   Pakistan. Zur Lage der Ahmadis. BAMF Informationszentrum Asyl und Migration, Gruppe 62 , Briefing Notes. 3 juni 2019 
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vermoed dat ze door ahmadi's werden beheerd.301F

302 Een vertrouwelijke bron meldt overigens dat 
de complottheorieën maar weinig aansloegen.302F

303  
 
Zo is de ahmadi-kwestie het grote corrumperende kwaad geworden in het hart van de 
Pakistaanse samenleving. Met het verstrijken van de jaren neemt de vijandigheid jegens de 
gemeenschap toe en dringt steeds verder door in het DNA van het land en infecteert de 
instellingen, de rechtbanken, de media en de wetshandhavingsinstanties.303F

304 
 

Christenen. 
De mainstream christelijke minderheid (d.w.z. de gevestigde denominaties zoals katholieken, 
anglicanen ed.) kunnen in Pakistan in behoorlijke/redelijke vrijheid hun geloof belijden en 
prediken. Voor kleinere, relatief onbekende groepen (bijv. evangelicals, pinkstergemeente) geldt 
dat in mindere mate.304F

305 De christelijke minderheid wordt niet door wetgeving 
gediscrimineerd,305F

306 maar wel door segmenten van de samenleving op het gebied van 
bedrijfsleven, onderwijs en de arbeidsmarkt. Christenen worden gezien als tweederangsburgers. 
Zij die in het openbaar een kruisje dragen lopen het risico agressief te worden bejegend of te 
worden bespuwd op straat, in het vervoer, of op de werkplek. Christenen zijn kwetsbaar omdat 
ze bijna uitsluitend tot de sociaaleconomische lagere en armste klasse behoren.306F

307  
 
De meerderheid van de Pakistaanse christenen is afstammeling van lage-kaste hindoes die zich 
bekeerden tijdens de Britse Raj - gedeeltelijk om te ontsnappen aan het kastensysteem. Maar nu 
is het de overheid in Pakistan die discriminatie naar sociale kaste bijna aanmoedigt. Onlangs 
werden personeelsadvertenties voor rioolreinigers voorzien van de opmerking dat alleen 
christenen werd gevraagd te reageren.307F

308. Velen zijn schoonmakers, (dag-)arbeiders, 
boerenknechten, of maken bakstenen.  
Duizenden leven nog steeds in schuldslavernij zonder enig perspectief dat dit ooit zou kunnen 
eindigen. Rijke landeigenaren koesteren politici en lokale hoogwaardigheidsbekleders (zowel uit 
religieuze als politieke kringen) die veel baat hebben bij het voortbestaan van dit systeem.308F

309 
 
Er zijn echter delen van de christelijke gemeenschap die het beter hebben, vnl. in Karachi. Wat 
ze allemaal delen, is een gevoel van kwetsbaarheid. Dit heeft een aantal rijkere christenen 
Pakistan doen verlaten om zich in landen als Canada en Australië te vestigen, omdat zij het 
klimaat van onverdraagzaamheid in Pakistan niet langer kunnen uitstaan.309F

310 
 
Een deel van vijandigheid jegens christenen is politiek van aard en houdt rechtstreeks verband 
met de Amerikaanse War on Terror in Afghanistan. Aanvallen op de Pakistaanse christenen 
kunnen deel uitmaken van de strategie van militanten, nl. om een “boodschap te sturen aan het 
Westen” of om de regering in Islamabad in verlegenheid te brengen wanneer deze zich te pro-
westers opstelt.310F

311  
In april 2020 uitte de VS Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid (USCIRF) zijn 
bezorgdheid over berichten dat tijdens de COVID-19 pandemie christenen en hindoes werden 

 
302  COVID-19 fans Religious Discrimination in Pakistan. The Diplomat, 28 april 2020. Zie ook: Against Coronavirus Pakistan Turns to 

a Traditional Remedy, Blame Ahmadis and Jews. Haaretz, 7 juni 2020. Zie ook: The Red Storm. Popula.com, 8 juni 2020. 
303  Vertrouwelijke bron. 
304  Aldus Usman Ahmad in “The Red Storm”. Popula.com, 8 juni 2020. 
305  Vertrouwelijke bron.  
306  Op één uitzondering na: De president en premier van Pakistan moeten moslims zijn op grond van Art 41(2) en Art. 91(3) van de 

Grondwet. Er is evenwel ook een grondwettelijke bepaling ten voordele van christenen (Art. 37-h): zij mogen alcohol gebruiken in 
hun liturgie.  

307   BAMF. Länderreport Pakistan; Lage der Christen, november 2018, blz. 1-2. Zie ook: Pakistan Country Dossier. Open Doors 
International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 20. 

308   Sewer Cleaners Wanted in Pakistan, Only Christians Need Apply. New York Times, 4 mei 2020. 
309  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 18. 
310   Why are Pakistans Christians targeted. BBC, 30 okt. 2018 
311   Why are Pakistans Christians targeted. BBC, 30 okt. 2018 
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achtergesteld bij het uitdelen van voedselhulp, omdat de hulp “alleen voor moslims” zou zijn.311F

312 
Sommigen zouden de islamitische geloofsbelijdenis (de kalima) hebben moeten uitspreken eer 
zij hulp kregen. 312F

313 Daarbij zij aangetekend dat liefdadigheid vaak via religieuze lijnen is 
georganiseerd (kerken en moskeeën), waardoor het zich in eerste instantie vaak richt op de 
eigen geloofsgemeenschap. Er lijkt t.a.v. COVID-hulp geen sprake te zijn van systematische 
discriminatie van religieuze minderheden door overheidsinstanties.313F

314 
 
1.4.2. Discriminatie van christenen en ahmadi’s  
 
Zie voor discriminatie ook §1.4.1. “Publieke attitude t.a.v. christenen en ahmadi’s”.  
 
“The Government has always strived to establish an inclusive society in which people of various 
faiths can live in harmony.”314F

315 
 
Beide groepen worden gediscrimineerd in Pakistan. Het fundamentele verschil is dat de 
discriminatie van ahmadi’s door de staat wordt gesanctioneerd en wettelijk is vastgelegd. 
Christenen worden in de eerste plaats gediscrimineerd vanwege hun lage maatschappelijke 
status en pas in tweede instantie op grond van hun godsdienst.315F

316 Christenen ondervinden ook 
discriminatie omdat zij worden geassocieerd met (de wandaden van) het Britse koloniale bewind 
en dat wordt op elke school onderwezen. In die visie horen christenen eigenlijk niet thuis in 
Pakistan.316 F

317 Christenen kunnen ook rekenen op de solidariteit van omvangrijke christelijke 
netwerken en organisaties buiten Pakistan. Dat geldt in mindere mate voor ahmadi’s; zij krijgen 
weliswaar steun van hun geloofsgenoten in bijv. het VK of Canada, maar vanuit een mondiaal 
perspectief is de ahmadiyya maar een kleine godsdienst.  
 
Waar christenen, hindoes en sikhs nog wel openlijk uitkomen voor hun geloof (ook al omdat zij 
qua kleding ed. al vaak als zodanig herkenbaar zijn) zal een ahmadi dat zelden of nooit doen, 
hooguit binnen een kleine groep vertrouwelingen. Men blijft onder de radar.317F

318 Ahmadi’s (m.n. 
mannen) zijn uiterlijk niet te onderscheiden van orthodoxe moslims. Die ‘onzichtbaarheid’ wordt 
binnen radicale kringen steeds meer als probleem gezien, als “verraad aan de grondwet” omdat 
ahmadi’s zich nu eenmaal niet mogen voordoen als moslims. Recente rechterlijke uitspraken 
geven voeding aan deze trend.318F

319 
De positie van ahmadi’s in Pakistan is aanmerkelijk slechter dan die van christenen; alleen 
sociaal-economisch doen ahmadi’s het beter. Een Belgische fact-finding missie naar Pakistan in 
2017 rapporteerde dat al hun gesprekspartners (ca. 30) hadden gesteld dat ahmadi’s de meest 
gediscrimineerde minderheid zijn.319F

320 
 

 
312  USCIRF Troubled by Denial of Food Aid to Pakistani Hindus and Christians. USCIRF persbericht, 13 april 2020 
313   USCIRF troubled by reports of food aid being denied to Hindus Christians in Pakistan. ANI-News, 13 april 2020. Zie ook: COVID-

19 fans Religious Discrimination in Pakistan. The Diplomat, 28 april 2020 
314  Brief van Minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer dd. 2 oktober 2020 (Ref. BZDOC-295440989-44, Ref TK: 

32 735, nr. 303) over een quick scan naar de verslechterde positie van religieuze minderheden in India, Pakistan en Iran als 
gevolg van COVID-19 (Reactie op de motie van de leden Voordewind en Van Helvert). 

315  Aldus de Pakistaanse delegatie in de VN-Mensenrechtenraad in Genève in 2017. Zie: Human Rights Council. Working Group on 
the UPR, National Report by Pakistan, 4 sept. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-1). blz 21. 

316  Vertrouwelijke bron.  
317  Vertrouwelijke bron.  
318  Vertrouwelijke bron.  
319  Justice Shaukat Siddiqui of IHC unjust verdict against Ahmadis. Persecution of Ahmadis.org , download dd. 1 juni 2020. 
320   EASO. Pakistan Meeting Report, oktober 2017, blz 45. 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 53 van 125 
 
 

Sommige opiniemakers tonen zich zeer bezorgd.320F

321 321F

322 322F

323 Advocaat bij het Hooggerechtshof 
Yasser Latif Hamdani schreef bijv. in mei 2020: “De afgelopen weken is de haat tegen ahmadi's 
tot een onaanvaardbaar niveau gestegen. Men vreest nu dat een onnadenkende meerderheid 
deze gemeenschap aan een holocaust zal onderwerpen en dat de staat er volledig medeplichtig 
aan zal zijn. We staan aan de vooravond van een grote tragedie.” 323F

324 
 
1.4.3. Houding van de media t.a.v. christenen en ahmadi’s 
 
De HRCP karakteriseerde de media-situatie als volgt in een terugblik over 2019: “2019 zal 
worden herinnerd vanwege de beperkingen van de vrijheid van de mainstream media, vanwege 
digitale surveillance en de overregulering van sociale media. Interviews met oppositieleiders 
werden tijdens de uitzending uit de lucht gehaald. De regering zette de onafhankelijkheid van de 
media onder druk en onderdrukte kritische stemmen, met name bij belangrijke kranten zoals 
Dawn en op veel televisiekanalen. Enkele duizenden journalisten, fotografen en anderen 
categorieën mediamensen verloren hun baan en een aantal kranten en tijdschriften stopten met 
publiceren omdat  advertenties van de overheid werden geblokkeerd en uitstaande rekeningen 
onbetaald bleven.” 324F

325 
 
Hoewel de media in Pakistan regelmatig berichten over ahmadi’s als doelwit van sektarisch 
onheil, meent hun belangenorganisatie Jamaat-e-Ahmadiyya dat de media wel degelijk 
vooroordelen tegen ahmadi’s hebben (en dus niet uit sympathie berichten).325F

326 
Ahmadi’s worden in verschillende dagbladen beschuldigd van samenzwering tegen de islam.  
In 2016 werden in lokale en nationale kranten ongeveer 1.700 advertenties tegen de 
ahmadiyya-gemeenschap gepubliceerd, aldus een woordvoerder in maart 2017. Er zou geen 
controle zijn op het zaaien van haat en als de situatie hetzelfde blijft, zal het doden van ahmadi’s 
ook doorgaan, voegde hij eraan toe.326F

327 
Met betrekking tot het jaar 2018 documenteerde de Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in totaal 
2.389 negatieve berichten en 300 langere artikelen die neerbuigend berichtten over ahmadi’s. 
De kortere berichten worden op dezelfde manier afgedrukt als reclameslogans en belasteren het 
ahmadiyya-geloof in beknopte zinnen.327F

328 
In 2019 verklaarden ambtenaren van het Ministerie van Mensenrechten dat de regering de 
Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) had opgedragen om televisie-
uitzendingen te volgen en actie te ondernemen tegen elke omroep die uitingen van haat tegen 
ahmadi's uitzendt. Maar gedrukte media en omroepen bleven af en toe anti-ahmadi retoriek 
publiceren en uitzenden. Vertegenwoordigers van de ahmadiyya-gemeenschap verklaarden dat 
de Urdu-talige pers regelmatig haatzaaiende uitlatingen in nieuwsberichten en opiniestukken 
afdrukte. Naar schatting waren er in 2019 bijna 3.000 van dit soort teksten, waarvan sommige 
konden worden beschouwd als het aanzetten tot anti-ahmadi-geweld. Opruiende anti-ahmadi-
retoriek bleef ook bestaan op sociale media.328F

329 Verboden religieuze organisaties opereerden 

 
321  “In a country where Ahmadis now mostly live in self-defensive, survivalist anonymity, they are doomed either way. Hide what 

defines them. Or reveal their faith to qualify for governmental jobs, thus ensuring their exclusion from most areas. …. To clearly 
state your faith on different forms is, to my utter sadness, a reminder of the Nazi-issued “Jewish badge”. … Ahmadis are peaceful, 
non-violent, … a silent, helpless spectator of their systematic elimination … what I look at as a mostly corpse-less but an 
organised genocide”, schreef Mehr Tarar op 11 maart 2018 in een artikel in DailyO getiteld “Why Ahmadi Muslims are doomed in 
Pakistan”.  

322  Het International Human Rights Committee (Special Issue No.1, februari 2019) richt zich tot “Herr Imran Khan”.  
323  Al in 2007 waarschuwde een missie van Britse parlementsleden: “Het is gemakkelijk genoeg om gewelddadige vooroordelen 

tegen een religieuze minderheid … aan te wakkeren in een samenleving waar de meeste mensen arm en onwetend zijn, en om 
met de wet in de hand deze ‘ketters’ tot niet-staatsburgers te maken. … Dat pad leidt uiteindelijk tot genocide.” Zie: Rabwah, A 
Place For Martyrs. UK Parliamentary Human Rights Group, januari 2007. 

324  Citizenship, Religion and Genocide. OP-ED door Yasser Latif Hamdani. The Daily Times, 10 mei 2020 
325   HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz.5. 
326   Six Ahmadis killed in 2016, says report. Express Tribune, 30 mrt. 2017. 
327   Cousin of Nobel laureate Abdus Salam gunned down in Nankana Sahib. Dawn, 30 mrt. 2017. 
328  Pakistan. Zur Lage der Ahmadis. BAMF Informationszentrum Asyl und Migration, Gruppe 62 , Briefing Notes. 3 juni 2019 
329  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 27. 
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openlijk op Facebook en verspreidden hun sektarische ideologie en “spuwden hun gif” tegen 
religieuze minderheden en andere islamitische sekten.329F

330 
 
Door stereotiepe berichtgeving blijven minderheden in Pakistan vastzitten in niet-representatieve 
hokjes. De media in Pakistan zijn nl. geobsedeerd door de elites en hun macht en een 
onevenredig deel van zendtijd wordt daar aan besteed; andere kanten van de maatschappij 
zoals mensenrechten, diversiteit en pluralisme, komen maar weinig aan bod. Dat is deels te 
wijten aan vooroordelen en vrees voor censuur. Reporters die berichten over bijv. Kerstmis, 
schrijven óók over islamitische feesten om daarmee hun vroomheid te bewijzen. In programma’s 
die wél aandacht aan minderheden besteden worden zij geportretteerd in een slachtofferrol en 
gaat het vnl. over hen, maar komen hun eigen visies en standpunten niet aan bod. 
Berichten/programma’s zijn vaak niet vijandig, maar ook niet sympathiek.330F

331  
 
Met inachtneming van het bovenstaande zijn er nauwelijks bronnen die specifiek berichten over 
negatieve beeldvorming in de media over christenen. Een uitzondering daarop betreft vrouwen. 
Amerikaanse en westerse TV-shows schotelen een beeld voor van westerse en “dus” christelijke 
vrouwen met een losse seksuele moraal en gedrag dat ingaat tegen islamitische waarden. 
Daardoor worden ook Pakistaanse christelijke vrouwen wel geassocieerd met lossere zeden 
hetgeen kan leiden tot seksueel geweld.331F

332 
 
1.4.4. Problemen van christenen en ahmadi’s bij werk en studie 
 
Religieuze minderheden ondervinden diverse vormen van discriminatie op school en op hun 
werk.  
Studie: De grondwet bepaalt dat niemand die een opleiding volgt, verplicht mag worden 
godsdienstlessen bij te wonen of deel te nemen aan een religieuze viering die betrekking heeft 
op een andere godsdienst dan die van hem- of haarzelf. Echter bieden scholen niet altijd 
parallelle vakken aan m.b.t. godsdiensten anders dan de islam, dus soms moeten niet-moslim-
studenten toch noodgedwongen islamstudies volgen. Op sommige scholen kunnen zij ethiek 
studeren. Ahmadi-leraren mogen geen islamstudies onderwijzen. De grondwet stelt ook dat geen 
enkele religieuze denominatie mag worden belet religieus onderwijs te geven aan hun ‘eigen’ 
leerlingen in hun ‘eigen’ scholen. Ouders kunnen hun kinderen op eigen kosten naar privéscholen 
sturen, inclusief religieuze scholen.332F

333 Zowel ahmadi’s als katholieken en protestanten hebben 
eigen scholen in Pakistan. Er zijn honderden christelijke scholen. Bij de Christian Schools 
Association zijn 200 scholen aangesloten.333F

334 
 
De grondwet verbiedt discriminatoire toelating op publieke scholen op basis van religieuze 
overtuiging. Alleen de cijfers van de leerlingen en hun thuisprovincie mogen meewegen. 
Studenten moeten echter hun religieuze overtuiging aangeven op aanvraagformulieren. Deze 
verklaring is ook vereist voor particuliere onderwijsinstellingen, waaronder universiteiten. 
Studenten die zichzelf identificeren als moslim moeten schriftelijk verklaren dat ze geloven dat 
de profeet Mohammed de laatste profeet is. Niet-moslims zijn verplicht om het hoofd van hun 
lokale religieuze gemeenschap hun godsdienst te laten verifiëren. De wet kent geen bepalingen 
voor agnosten/atheïsten.334F

335 Zolang ahmadi’s niet pretenderen moslims te zijn komen zij in 
aanmerking voor toelating tot de universiteit. Doen ze zich wel voor als moslim, dan worden ze 
bij ontdekking van de universiteit verwijderd.335F

336   
 

 
330  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 82. Bron gebruikt de term: “spewing out venom”.  
331  Pakistani minorities, a one-sided story. The Muslim Times, 4 mei 2019. Zie ook: Narratives of marginalisation. The News on 

Sunday, 7 juli 2019. Zie ook: Minorities marginalized by Pakistans media. UCA News, 5 februari 2019. 
332  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, §8.3.2. 
333   US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 6 en 25 
334  Zie de website van de associatie: http://csapakistan.org/about-us/  
335   US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 9. 
336  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 10.1.2. 

http://csapakistan.org/about-us/
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Discriminatie op grond van geloofsovertuiging in Pakistaanse onderwijsinstellingen is 
wijdverbreid, zo bleek in 2019 uit een studie door de Pakistaanse mensenrechtencommissie 
HRCP in samenwerking met het Institute of Development Research and Corresponding 
Capabilities (IDRAC). Ca. 60% van de niet-moslim-studenten voelt zich gediscrimineerd en niet 
gerespecteerd, en voor de niet moslim-leraren is dat zelfs 70%. Ongeveer 80% van de 
betrokkenen dient uit angst nooit een klacht in over een hen overkomen incident.336F

337 
 

Kinderen uit religieuze minderheidsgroepen worden vaak gediscrimineerd op openbare scholen. 
Zo gebeurt het dat ze bijv. geen water mogen drinken uit hetzelfde kraantje als hun moslim-
klasgenootjes, of de leraren negeren hen, of ze worden niet ingeschreven voor examens, of ze 
worden gepest, of ze moeten apart zitten, eten en spelen, of ze worden geslagen door leraren en 
medeleerlingen, of onder druk gezet om zich tot de islam te bekeren. Of ze zien tegen henzelf 
gericht neerbuigend lesmateriaal in hun schoolboeken. Velen meldden dat ze psychologisch 
worden blootgesteld aan kwelling, mentale mishandeling, vernedering en routinematige 
beschimpingen, en ze meenden dat ze maar moesten accepteren dat zulke discriminatie nu 
eenmaal bij hun opleiding hoort. Voor christenen (vaak arm) zijn goedkope private scholen de 
laatste jaren vaak de beste optie. Die kosten de ouders soms maar 1 dollar/maand. Geen 
wonder dat een enquête onder 700 zulke ‘christelijke scholen’ leerde dat zij een harde strijd om 
het bestaan moeten leveren; aan alles is gebrek. Geen speelplaats (50%), geen WC’s voor de 
kinderen (13%), geen schoolbord, te weinig schoolboeken, slecht gekwalificeerde leraren etc.  
Vaak zijn de leraren wel erg toegewijd. Ongeveer 30% van zulke scholen heeft een formele band 
met een kerk. In christelijke ‘kolonies’ in de grote steden zijn soms geen openbare scholen.337F

338 
 
Ahmadi-scholen krijgen met vergelijkbare vormen van discriminatie en pesterijen te maken als 
ahmadi-moskeëen. Vaak geïnstigeerd door lokale mullahs of de Khatme-Nabuwwat-beweging. 
Bijv.: dat een school moet sluiten omdat er een korantekst op de gevel staat, of op een latrine; 
dat de papieren niet in orde zijn; dat er kinderen seksueel worden misbruikt; dat er in de klas 
over de ahmadiyya is gesproken (en dat is prediking, verboden voor ahmadi’s), of dat er in de 
klas aandacht wordt besteed aan een islamitische feestdag (verboden, want ahmadi’s mogen 
zich niet voordoen als moslims), etc. Dat soort beschuldigingen is niet zelden vals. Dit getreiter 
kan een niveau van intimidatie bereiken, maar haalt zelden de mainstream media. Maar de 
ahmadiyya houdt er wel overzichten van bij.338F

339  
Discriminatie van religieuze minderheden op scholen wordt bevorderd met leerboeken die niet-
moslims stigmatiseren en die met vertekende historische feiten niet-moslims afschilderen als 
inferieur. In het ergste geval bevatten leerboeken materiaal dat haat en actieve discriminatie of 
geweld tegen religieuze minderheidsgroepen aanmoedigt. De Pakistani Minorities Teachers 
Association en anderen, met name ahmadi-organisaties, hebben een enorme hoeveelheid 
onderzoek geproduceerd waarin leerboeken met discriminerend en hatelijk materiaal tegen 
minderheden worden geïdentificeerd. Volgens een rapport uit september 2019 van een Britse 
parlementaire missie heeft de Pakistaanse regering aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het 
verwijderen van enkele van de meest aanstootgevende passages uit lesmateriaal, maar is er nog 
veel ruimte voor verbetering.339F

340 
 
De ministeries van Mensenrechten en Onderwijs hebben in de loop van 2019 overleg gevoerd 
met vertegenwoordigers van minderheden over deze kwestie. Ambtenaren van het ministerie 
van Mensenrechten verklaarden in augustus 2019 dat na hun herziening en na verdere 
beoordelingen door de provinciale regeringen van Punjab, Khyber Pakhtunkhwa en Sind "alle 
haatzaaiende uitlatingen waren verwijderd" uit schoolboeken in deze provincies. Het ministerie 
van Mensenrechten meldde ook dat het ministerie van Onderwijs al zijn aanbevelingen had 

 
337   Report reveals alarming faith-based discrimination in educational institutions. Pakistantoday.com, 21 okt. 2019 
338  Survey of schools for Pakistans Christian minority, 50 have no playground etc. WorldWatchMonitor.org, 25 nov. 2016. Zie ook: 

Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 21. Zie ook: UK Home 
Office. Christians and christian converts. September 2018, § 9.1.5. en 9.1.6. 

339  En die overzichten zijn hier te vinden: https://www.persecutionofahmadis.org/persecution-activities/bar-to-education/  
340  Religious Minorities of Pakistan. Report of a Parliamentary Visit. APPG, sept. 2019 

https://www.persecutionofahmadis.org/persecution-activities/bar-to-education/
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overgenomen om haatzaaiende uitlatingen te verwijderen, maar dat aanbevelingen om nieuwe -
op rechten gebaseerde- inhoud op te nemen, niet waren geaccepteerd. Sommige zegsmannen 
van minderheidsgodsdiensten lieten evenwel weten dat hun betrokkenheid bij het 
beoordelingsproces minimaal was geweest, en zeiden te vrezen dat er problematisch materiaal in 
de curricula zou blijven. Tijdens een conferentie in maart 2019 verklaarde de Punjab-minister 
voor Mensenrechten en Minderhedenzaken, Ejaz Alam Augustine, dat christelijke 
vertegenwoordigers tijdens de voorbereiding van het curriculum in de Punjab Textbook Board 
zitting zouden nemen om ervoor te zorgen dat minachtende uitspraken werden verwijderd, maar 
die belofte zou eind 2019 nog niet zijn nagekomen. Ahmadi-vertegenwoordigers meldden dat 
lokale verenigingen van geestelijken regelmatig anti-ahmadi-stickers uitdeelden om op 
schoolboeken te plakken, en dat schoolbesturen dat meestal accepteerden. Deze stickers 
bevatten uitdrukkingen als: "Het is volgens de sharia ten strengste verboden om met Qadianis te 
spreken of zaken met hen te doen”, of: "Het eerste teken van liefde voor de profeet is een totale 
boycot van Qadiani's" en "Als je leraar een Qadiani is, weiger dan van hem te leren."340F

341 
 
In 1972 nationaliseerde de Pakistaanse regering alle christelijke scholen en -colleges in de 
provincies Punjab en Sindh. Ze werden tussen 1985 en 1995 gedenationaliseerd zonder 
compensatie, lees: de eigenaren konden ze terugkopen. Verschillende missiescholen staan nog 
steeds onder controle van de overheid341F

342 en dat kan leiden tot onverkwikkelijke juridische 
gevechten over het eigendom van de school, zoals het geval is met het beroemde Edwardes 
College in Pesjawar.342F

343 Genationaliseerde ahmadi-scholen in Punjab werden niet teruggegeven 
aan de eigenaren.343F

344  
 
Werk: De problemen die minderheden ervaren in het onderwijs hebben later gevolgen voor hun 
kansen op zinvol werk. Leiders van religieuze minderheden verklaarden dat leden van hun 
gemeenschap in de verslagperiode discriminatie bleven ervaren op openbare scholen en in het 
tertiair onderwijs, wat ertoe leidde dat zeer weinig minderheden zich aanmeldden en in 
aanmerking kwamen voor werk in de private- en publieke sector. Slechts weinigen voldoen aan 
de kwalificaties voor hogere functies, dus van een ‘glazen plafond’ dat hun bevorderingen 
tegenhoudt is niet altijd sprake. In het leger zijn er geen formele belemmeringen voor religieuze 
minderheden, maar in de praktijk stijgen zij zelden tot boven de rang van kolonel.344F

345  
 
Teneinde meer leden van religieuze minderheden te betrekken bij de publieke sector voert de 
regering sinds 26 mei 2009 een beleid van positieve discriminatie (affirmative action) waarbij 
5% van de functies voor hen gereserveerd wordt. Dit beleid is daarna stapsgewijs ook door de 
provincies overgenomen, maar minderheden slagen er vooralsnog onvoldoende in de hen 
geboden kansen te benutten en er blijven ‘minderheidswerkplekken’ onvervuld. Het percentage 
werknemers uit minderheden ligt zelfs nog onder hun aandeel in de bevolking, dat minder dan 
4% bedraagt. Dit is te wijten aan tekortschietende implementatie, vijandige politieke 
omgevingen, sociale weerstand, en gebrek aan afdoende strikte regelgeving om naleving af te 
dwingen. Maar ook aan het feit dat minderheden vanuit hun maatschappelijke omgeving niet 
zelden een aarzelende en defensieve opstelling hebben. En ook: dat zij niet aan functiecriteria 
voldoen. Er zijn vaak onvoldoende kandidaten en met onvoldoende professionele kwalificaties 
voor de vacatures. Steeds meer wordt ingezien dat indien het quotabeleid niet wordt voorzien 
van een opleidingscomponent het doel van mainstreaming van minderheden in publieke en 
professionele sectoren niet zal worden gehaald. Er zullen dus ook opleidingsquota voor 
minderheden moeten worden ingevoerd, zo menen deskundigen.345F

346  
 

 
341  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 25. 
342  Lahore Christians protest against cemetery confiscations for real estate speculation. AsiaNews.it, 13 april 2018 
343  Church lacks legal authority over Peshawar’s Edwardes College, court rules. Pakistan Today, 23 oktober 2019 
344  Nationalisation of Ahmadiyya educational institutions. Persecutionofahmadis.org, juni 2019 
345  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 2 en 24. 
346  The unfinished agenda of minority quota. The News on Sunday, 24 feb. 2019 
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De kansen voor ahmadi’s op overheidsfuncties kunnen in de nabije toekomst aanzienlijk kleiner 
worden. De uitspraak van het Hof van Islamabad van 19 maart 2018 eist nl. dat in het vervolg 
sollicitanten een beëdigde verklaring over hun geloof moeten overleggen voor benoeming in alle 
overheids- en semi-overheidsinstellingen, met name rechterlijke macht, strijdkrachten en 
openbare dienst. Dit lijkt een groot obstakel te kunnen worden. Ahmadi’s verhullen vaak hun 
ware godsdienst bij sollicitaties; zij ondervinden nl. herhaaldelijk dat de attitude van 
toelatingscommissies zichtbaar verandert als zij de godsdienst van de kandidaat te weten komen 
(zie ook § 1.1.1.4. “Wettelijke status van ahmadi’s”). Voor zover kon worden nagegaan was het 
vonnis bij het eind van de verslagperiode nog niet in dwingende regelgeving omgezet.346F

347  
 
1.5. Documenten 
 
De Pakistaanse identiteitskaart is de zgn. NIC of CNIC of SNIC (Computerized of Smart National 
Identity Card). De kaart wordt uitgegeven door het NADRA, de National Database & Registration 
Authority. De NADRA was vroeger bekend als de National Database Organisation en valt onder 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Iedereen boven de 18 jaar komt in aanmerking (is 
eligible) voor een NIC. Hoewel een NIC getoond moet worden voor een breed scala aan 
dienstverleningen zoals het aanvragen van paspoorten, vergunningen, telefoonabonnementen, 
bankrekeningen ed., en het dus vrijwel onmogelijk is om maatschappelijk te functioneren zonder 
NIC, blijkt niet uit officiële informatie (zoals de NADRA-website) dat Pakistani verplicht zijn een 
NIC aan te vragen/te hebben.347F

348 Evenmin is informatie gevonden die erop wijst dat in Pakistan 
een identificatieplicht bestaat.348F

349 
Voor jongeren onder de 18 bestaat er de Juvenile Card (JV) of een Child Registration Certificate 
(CRC). De CRC staat ook bekend als het B-formulier, en kan verkregen worden op basis van 
gedocumenteerd bewijs van een geboorte én de NIC van een ouder. Een JV is een ‘officieel 
document’ (entitled document) met diverse faciliteiten. Ook hier moet bij aanvraag de NIC van 
een ouder worden getoond.349F

350  
 
Alle informatie over verschillende typen identiteitskaarten en andere identiteitskwesties 
(aangeven geboorte, huwelijk, scheiding, verlies van een kaart, wijziging religie, ed.), hoe aan te 
vragen, hoe op te zeggen, etc. staat uitgebreid op de websites van NADRA  
https://www.nadra.gov.pk/  en Pak Identity: https://id.nadra.gov.pk/    
NICs kunnen ook vanuit het buitenland worden aangevraagd. Er is een aantal buitenlandse 
NADRA Registration Centers, waarvan 6 in Europa: 5 in het VK en één in Milaan. NADRA 
behandelt niet langer fysieke aanvragen die via Pakistaanse ambassades worden ingediend; alles 
verloopt via de genoemde websites.350F

351 Een eerste NIC-, CNIC- of SNIC-aanvraag moet in 
persoon gedaan worden. Herhaalde aanvragen (bijv. na verlies of diefstal, of voor een wijziging) 
kunnen digitaal worden aangevraagd via de Pak Identity-website. Ondersteunende documentatie 
moet worden gescand en meegestuurd. Op die website kunnen ook tal van formulieren worden 
gedownload, zoals voor wijziging van religie van moslim naar een andere religie of omgekeerd. 
Dat formulier bevat geen discriminerende verklaringen over het geloof in Mohammed als laatste 
profeet.351F

352 De godsdienst staat niet vermeld op de NIC. 
 

347  Justice Shaukat Siddiqui of IHC unjust verdict against Ahmadis. Persecution of Ahmadis.org , download dd. 1 juni 2020. Zie ook: 
Declaration of faith compulsory before joining civil armed services and judiciary Islamabad High Court. Dawn, 9 mrt. 2018. Zie 
ook: Parliament must ensure protection of finality of Prophethood IHC. The International News, 10 maart 2018. Zie ook: No faith 
to state. The News on Sunday, 18 maart 2018. Omzetting in regelgeving is wel reeds geschied bij NADRA; daar is een dergelijke 
beëdigde verklaring sinds december 2018 noodzakelijk voor het verkrijgen van een identiteitskaart. Zie § 1.5 (Documenten). 

348  Ook al meldt (bijv.) het US State Department van wel (in zijn 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 9.) 
349  Hier wordt bedoeld: een algemene plicht, bijv. bij aanhouding op straat. Voor de aanvraag van verschillende diensten is natuurlijk 

wèl overlegging van een NIC verplicht en deze plicht wordt ook steeds verder uitgebreid waardoor maatschappelijk functioneren 
zonder NIC bijna onmogelijk wordt. De meest recente toevoeging (2020) is dat het NIC-nummer verplicht moet worden vermeld 
bij financiële transacties boven de 50.000 Rupees, ter vermijding van belastingontduiking, een maatregel die op voorspraak van 
het IMF tot stand is gekomen, zie : CNIC condition. Dawn, 4 februari 2020.  

350  Al deze informatie komt van de NADRA-website, geraadpleegd in juli 2020: https://www.nadra.gov.pk/   De website vermeldt niet 
welke ‘faciliteiten’ de kaart biedt. 

351  Zie de daartoe strekkende mededeling op de website van de Pakistaanse Ambassade in Den Haag: 
https://embassyofpakistan.com/pages/article/20  

352  Zie: https://id.nadra.gov.pk/downloads/#  “Undertaking for Religion Correction” 

https://www.nadra.gov.pk/
https://id.nadra.gov.pk/
https://www.nadra.gov.pk/
https://embassyofpakistan.com/pages/article/20
https://id.nadra.gov.pk/downloads/
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Afb.:  Deze verklaringen moeten worden ondertekend bij de aanvraag van een nationale identiteitskaart NIC 

 
In december 2018 heeft NADRA nieuw beleid geïntroduceerd op grond van het vonnis van 
rechter Shaukat Saddiqi (zie § 1.2 Politieke Ontwikkelingen) waarin hij de staat opdroeg ervoor 
te zorgen dat de religieuze identiteit van alle aanvragers van CNIC's wordt geregistreerd. 
Voorheen was er slechts een verklaring voor moslims: zij moesten schriftelijk verklaren te 
geloven in de finality of prophethood en geen ahmadi te zijn. Ahmadi’s hoefden dus niets te 
ondertekenen. Maar nu zijn er twee verklaringen, één voor moslims en één voor niet-moslims. 
Iemand die ervoor kiest om de verklaring voor moslims niet te ondertekenen, moet nu een 
beëdigde verklaring ondertekenen waarin hij verklaart niet-moslim te zijn, en moet zijn geloof 
noemen. Volgens het International Human Rights Committee “een kwaadwillende zet om 
ahmadi’s te kwetsen, en bovendien absurd om iemand te laten verklaren wat hij niet is.” Ook de 
HRCP veroordeelde de nieuwe regel en stelde dat de plicht om voor de verkrijging van diverse 
documenten een geloofsverklaring te overleggen “. . de mogelijkheid voor minderheden om hun 
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fundamentele rechten uit te oefenen verder zal smoren”.352F

353 Het ministerie van Binnenlandse 
Zaken heeft het nieuwe beleid evenwel goedgekeurd.353F

354 354F

355  
Voor hindoes en christenen verandert er niet veel. Zij moesten ook vroeger hun godsdienst 
opgeven, dat gebeurt nu enkel op een iets explicietere wijze.  
 
NADRA vraagt ook religieuze informatie in aanvragen voor paspoorten en vermeldt de religie in 
het paspoort. In de afbeelding hieronder staan de verklaringen die moeten worden ondertekend 
door moslims bij de aanvraag van een paspoort.355F

356  
 

 
 
Pakistaanse paspoorten (zgn. Machine Readable Passports, MRPs) kunnen ook vanuit het 
buitenland worden aangevraagd, nl. bij Pakistaanse ambassades. Het is nodig daarvoor in 
persoon bij de ambassade te verschijnen.356F

357  
Vanuit ahmadi-kringen werd gemeld dat de autoriteiten het woord “ahmadi” in hun paspoort 
schreven als zij weigerden de ‘moslim-verklaring’ te tekenen.357F

358 
 
Er zijn geen meldingen gevonden dat ahmadi’s of christenen binnen de geldige regelgeving 
problemen ondervonden bij de aanvraag van identiteits- en nationaliteitsdocumenten.  
 

 
353  HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 114. 
354  Ahmadis will have to declare themselves as non-Muslims to get CNIC according to new NADRA policy. NayadaurTV, 28 dec. 2018 
355  International Human Rights Committee, Special Issue No.1, februari 2019 
356  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 9. Ook in: US State Department. 2018 

Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 5. De volledige formulieren waaruit de voorbeelden afkomstig zijn 
kunnen worden gedownload van de site van de Pakistaanse Ambassade in Turkije: http://www.pakembassyankara.com/consular-
forms_1-1559  

357  Zie bijv.: http://www.pakembassyankara.com/consular-information_1-1558  of https://embassyofpakistan.com/pages/article/19   
358  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 27 

http://www.pakembassyankara.com/consular-forms_1-1559
http://www.pakembassyankara.com/consular-forms_1-1559
http://www.pakembassyankara.com/consular-information_1-1558
https://embassyofpakistan.com/pages/article/19
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Fraude: Een advocaat van een in Islamabad gevestigd advocatenkantoor gespecialiseerd in 
fraude, intellectueel eigendom, onroerend goed en financiën, meldde dat het "zeer eenvoudig" is 
om in Pakistan vervalste documenten te verkrijgen en dat die worden gebruikt voor "fraude en 
het geven van verkeerde voorstellingen van zaken" ten overstaan van particuliere en openbare 
autoriteiten. Zulke documenten kunnen ofwel op de zwarte markt worden verkregen, via mensen 
die samenspannen met junior medewerkers bij de verschillende instellingen, of rechtstreeks via 
betaling van steekpenningen.358F

359 De maatschappelijke gevolgen daarvan zijn ernstig. In de 
nasleep van een vliegtuigongeluk in Karachi in mei 2020 waarbij 97 doden vielen gaf de overheid 
toe dat 30% van de Pakistaanse piloten frauduleuze vliegbrevetten heeft.359F

360  
 
 
2.  Mensenrechten 
 
Het samenvattende oordeel van Human Rights Watch over de mensenrechtensituatie in Pakistan 
luidt als volgt (per 15 juli 2020): “De regering van Imran Khan en de veiligheidsdiensten treden 
hardhandig op tegen o.m. journalisten, activisten, niet-gouvernementele organisaties en de 
politieke oppositie. De federale overheid verzacht de economische impact van Covid-19 op 
werknemers met lage inkomens en andere kwetsbare groepen niet. Buitengerechtelijke 
executies en willekeurige detenties door wetshandhavingsinstanties gaan straffeloos door. Aan 
godslastering gerelateerd geweld tegen religieuze minderheden, gedeeltelijk bevorderd door 
vervolging door de regering en discriminerende wetten, komt veel voor. De autoriteiten slagen 
er niet in adequate bescherming of aansprakelijkheid te bieden tegen misbruik van vrouwen en 
meisjes, waaronder gedwongen huwelijken en zogenaamde eerwraakmoorden.”360F

361  
 
2.1. Juridische context 
 
Het feit dat Pakistan een federale staat is heeft gevolgen voor wetgeving en rechtsgang. Het 
systeem is complex. In het zgn. “Fourth Schedule” bij de Grondwet worden de onderwerpen 
opgesomd waar de federale overheid exclusieve wetgevende bevoegdheden heeft: de zgn. 
“Federal Legislative List”. Over alle onderwerpen die daar niet staan mogen de provincies 
wetgeving uitvaardigen. Er zijn slechts twee onderwerpen waar zowel de centrale als de 
provinciale overheden wetgevende bevoegdheden hebben: strafrecht en strafprocesrecht (en dus 
ook de blasfemiewetgeving die onderdeel is van het strafrecht).361F

362 In de Grondwet is ook 
vastgelegd dat in geval van tegenstrijdigheid tussen federale en lokale wetten de federale wet 
prevaleert, ongeacht welke wet er het eerst was (Art. 143). De Pakistan Penal Code geldt in 
geheel Pakistan. 
Tevens bestaat er een Federal Islamic/Sharia Court (Federaal Islamitisch of sharia hof) dat er op 
toeziet of wetgeving in overeenstemming is met de geboden van de koran en de soenna.362F

363  
In § 2.3.5.2. van het vorige ambtsbericht werden de militaire rechtbanken belicht, die werden 
opgericht onder het Nationaal Actie Plan NAP. Het mandaat van deze rechtbanken liep begin 

 
359  Een beschrijving van alle typen frauduleuze documenten (diploma’s, geboortebewijzen, paspoorten, CNICs, visa etc.) en hun 

verkrijgbaarheid staat in: Pakistan. Fraudulent documents including non-identity documents. Canada Immigration, 14 jan. 2015  
360  Almost 1 in 3 pilots in Pakistan have fake licenses aviation minister says. CNN, 25 juni 2020 
361   Openingspagina van de HRW-Pakistan webpagina op 15 juli 2020: https://www.hrw.org/asia/pakistan (omgezet naar de o.t.t.). 

Waarnemers menen evenwel dat deze samenvatting wat hard is en Pakistan onvoldoende recht doet. Zo lijkt Human Rights 
Watch voorbij te gaan aan het Ehsaas Emergency Cash Programma van de overheid dat financiële hulp biedt aan groepen die 
hard getroffen zijn door de corona-epidemie. Zie: https://www.pass.gov.pk/Detailf90ce1f7-083a-4d85-b3e8-60f75ba0d788   Ook 
de buitengerechtelijke executies worden volgens een vertrouwelijke bron, te hard verwoord door HRW. Deze executies blijven 
weliswaar een probleem, maar de situatie is de afgelopen 10 jaar verbeterd. 

362   Zie de Grondwet van Pakistan Artt. 137 en 142 en het zgn. ‘4th Schedule’ op deze websites: 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part5.ch1.html ;  https://pakistanconstitutionlaw.com/4thschedule-legislative-
lists/ en http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/schedules/schedule4.html   Tot de 18e grondwetswijziging in 2010 was de 
wetgevende bevoegdheid van provincies beperkt tot de zgn. Concurrent Legislative List, die ook in het 4th Schedule stond. Vanaf 
2010 is dus gekozen voor een systeem dat provincies wetgeving mogen uitvaardigen over alles wat niet in de Federal Legislative 
List staat. De Concurrent List is nog opgesomd in de links hierboven en geeft een goed beeld van de provinciale bevoegdheden.  

363   Zie voor details over het juridische systeem het ambtsbericht van november 2014 over de positie van ahmadi’s en christenen. 

https://www.hrw.org/asia/pakistan
https://www.pass.gov.pk/Detailf90ce1f7-083a-4d85-b3e8-60f75ba0d788
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part5.ch1.html
https://pakistanconstitutionlaw.com/4thschedule-legislative-lists/
https://pakistanconstitutionlaw.com/4thschedule-legislative-lists/
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/schedules/schedule4.html
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2017 af maar werd ondanks protest van vele zijden toch met twee jaar verlengd tot 30 maart 
2019. Daarna volgde geen verdere verlenging bij gebrek aan een parlementaire meerderheid.363F

364  
 
De federale strafwet is extraterritoriaal: een Pakistani die zich in het buitenland schuldig maakt 
aan bijv. blasfemie kan daarvoor in Pakistan worden berecht. 
 
De bevoegdheid van het Hooggerechtshof en de hoge rechtbanken strekt zich niet uit tot de 
autonome gebieden die onder afzonderlijke rechtssystemen opereren. Het Azad Kasjmir-gebied 
(AK) heeft bijvoorbeeld zijn eigen gekozen president, premier, wetgever en rechtssysteem, incl. 
een eigen ‘interim-grondwet’. Op 17 januari 2019 oordeelde het Hooggerechtshof in Islamabad 
dat het ook jurisdictie had in Gilgit-Baltistan en dat burgers aldaar in beroep konden gaan tegen 
de beslissingen van hun rechtbanken bij het Hof in Islamabad. Ook werden de fundamentele 
rechten geldig verklaard in GB. Vóór dit vonnis had Gilgit-Baltistan ook een apart gerechtelijk 
apparaat, waar die fundamentele rechten niet onverkort golden.364F

365 De status van de Gilgit-
Baltistan Empowerment and Self-Governance Order uit 2009 die er een soort ‘grondwet’ is, is na 
dit vonnis niet geheel duidelijk.  
Wetten die van invloed zijn op de mensenrechtensituatie zijn in die twee autonome gebieden 
niet identiek aan die in de rest van Pakistan, maar een aparte beschrijving van de 
mensenrechtensituatie aldaar valt buiten het bestek van dit ambtsbericht.365F

366 Hier zijn slechts 
kort vermeld dat ook Azad-Kasjmir in 2018 ahmadi’s grondwettelijk tot niet-moslims 
verklaarde,366F

367 terwijl Gilgit-Baltistan de naam heeft religieus tolerant te zijn, ook jegens 
ahmadi’s.367F

368 Een studie uit 2014 meldt dat er in Gilgit-Baltistan geen wet -met inbegrip van 
verordeningen en andere regels- in strijd bleek met de rechten, status, waardigheid, overtuiging 
en eigenwaarde van minderheden.368F

369 De -zeer gedetailleerde- jaarverslagen over 2017, 2018 en 
2019 van de ahmadi-website https://www.persecutionofahmadis.org/ melden geen enkel anti-
ahmadi incident in Gilgit-Baltistan in deze jaren.369F

370  
Wetshandhaving vindt voornamelijk plaats op provinciaal niveau. Elk van de vier provincies, het 
Islamabad hoofdstedelijk district èn Azad Kasjmir en Gilgit-Baltistan hebben allen hun eigen 
politiediensten.370F

371 
 
Pakistan is tot eind 2020 lid van de Mensenrechtenraad van de VN in Genève . Van leden van de 
Raad wordt verwacht dat zij “shall uphold the highest standards in the promotion and protection 
of human rights”. In zijn pleidooi om tot lid van de raad verkozen te worden stelde Pakistan “dat 
het vastbesloten is om de universele mensenrechten en fundamentele vrijheden voor iedereen te 
handhaven, te promoten en te beschermen.”  
Voor een lijst van door Pakistan geratificeerde mensenrechtenverdragen zie § 3.2.1. van het 
vorige ambtsbericht. 
 
2.1.1. Overige nationale wetgeving 
 
2.1.1.1. Wijzigingen in de blasfemiewetgeving sinds 2017  
 
In februari 2017 heeft via de “Criminal Laws (amendment) Act 2017” een wijziging van Art. 298 
van het Wetboek van Strafrecht plaatsgevonden die weinig publiciteit kreeg. Het artikel bestraft 

 
364  Pakistan to renew military courts for terror suspects. Al Jazeera, 22 maart 2017. Zie ook: Military courts cease to function today. 

Dawn, 31 maart 2019. Zie ook: A perspective on Military Courts. The Nation, 22 januari 2019. Zie ook: Military Injustice in 
Pakistan. International Commission of Jurists. Jan.’19, waarin de ICJ het functioneren van 4 jaar militaire rechtbanken evalueert.  

365  Top courts powers extended to Gilgit-Baltistan, rules Supreme Court. Dawn, 17 januari 2019. Zie ook: US State Department. 
2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 12. 

366  Een redelijk compleet overzicht van de mensenrechtensituatie in Azad-Kashmir en Gilgit-Baltistan staat hier: Freedom in the 
World 2020 - Pakistani Kashmir. ECOI.NET 

367  AJK Parliament declares Ahmadis as non-Muslims. The Nation, 7 februari 2018 
368  Gilgit Baltistan That part of Pakistan where coexistance is a reality. Tribune.pk, 2 november 2016 
369  Discrimination against religious minorities. An Analysis of Federal and Provincial laws. 2014 
370  Over de eerste maanden van 2020 was nog geen overzicht beschikbaar 
371   Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and most marginalized in society. FIDH-HCRP, Okt 2019. blz 9. 

https://www.persecutionofahmadis.org/
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uitingen die moedwillig religieuze gevoelens van anderen schenden. Daar is nu expliciet het 
zaaien van religieuze, etnische of sektarische haat aan toegevoegd. Ook moet de uiting per 
luidspreker zijn gedaan, en is de straf verhoogd van maximaal 1 naar minimaal 1 jaar 
gevangenisstraf (tot max. 3 jaar). Met dezelfde wetswijziging werd in Art. 182 ook de straf op 
het doen van valse aangiften en getuigenissen -een groot probleem bij blasfemiezaken- 
aanzienlijk verhoogd, van 6 maanden naar max. 7 jaar gevangenisstraf. De nieuwe wet is 
onmiddellijk van kracht geworden.371F

372 Later, in augustus 2017 vroeg het Gerechtshof van 
Islamabad het parlement de strafmaat voor valse beschuldigingen (van blasfemie) nog verder te 
verhogen, nl. tot en met de doodstraf. Die aanpassing heeft nog niet plaatsgevonden.372F

373 
De wijziging van Art. 298 zal naar verwachting in de praktijk weinig verschil maken. De wijziging 
van Art. 182 daarentegen mogelijk wel, maar er zijn in de verslagperiode geen concrete 
meldingen gevonden van vonnissen die daar op wijzen.   
 
Wijziging van de huidige blasfemiewetten zou tot grote maatschappelijke onrust leiden in het 
hele land, aldus Tahir Mahmood Ashrafi, voorzitter van Pakistan’s Ulema Council. Ijaz-ul-Haq, 
ex-Minister voor Religieuze Zaken beaamt dat: “Wijziging van de wet is onmogelijk onder de 
huidige omstandigheden, en met afschaffing van de wet zou niets de daders van ‘mob justice’ 
tegen godslasteraars nog tegenhouden.373F

374 
 
De in Nederland in 2018 door PVV-leider Geert Wilders uitgeroepen cartoonwedstrijd over de 
profeet Mohammed heeft in Pakistan gemoederen in beweging gebracht om de 
blasfemiewetgeving te verbreden. Naar aanleiding van de wedstrijd stelde Premier Imran Khan 
dat de islamitische wereld zou moeten samenwerken bij het opstellen van anti-
blasfemiewetgeving, net zoals een aantal Europese landen gevangenisstraffen kan opleggen bij 
holocaustontkenning. Ook beloofde hij initiatieven binnen de VN voor het opleggen van mondiale 
blasfemiewetgeving te doen herleven.374F

375    
 
Als achtergrond moge dienen dat de oorspronkelijke, authentieke positie van Hanafi-moslims 
(waaronder de grote meerderheid van Pakistaanse moslims valt) luidt dat op godslastering niet 
de doodstraf staat. Niet voor moslims, als zij tenminste berouw tonen, en sowieso niet voor niet-
moslims, omdat blasfemie als een voortvloeisel werd gezien van hun nóg grotere zonde, nl. het 
feit dat zij nu eenmaal ongelovigen zijn. Niet-moslims die leven temidden van moslims werden 
niet om redenen van hun andere geloof gedood. Ook de sharia voorziet in een pardon voor 
blasfemie. Maar dit traditionele narratief is in Pakistan grotendeels teloor gegaan door 
doelbewuste manipulatie door islamitische leiders en geleerden, die dat ook toegeven.375F

376  
 

372  Zie https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104947/128185/F-209506837/PAK104947.pdf voor de tekst van de 
“Criminal Laws (amendment) Act 2017”, waarmee de wetswijzigingen plaatsvonden, gepubliceerd in The Gazette of Pakistan op 
17 feb. 2017. Zie Bijlage III voor de aangepaste teksten van de blasfemiewetten. Een bron die de wetswijziging noemt is: HRCP, 
State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 13 

373  Pakistan court seeks to amend blasphemy law. Al Jazeera, 15 augustus 2017. Zie ook: Islamabad High Court suggests making 
blasphemy law tougher to check its misuse. Dawn, 12 aug. 2017. In hetzelfde vonnis eiste rechter Siddiqui overigens óók een 
aantal maatregelen om blasfemie juist harder aan te pakken dan nu het geval is. Zo eiste hij dat Pakistani die zich in het 
buitenland schuldig maken aan blasfemie terug moeten worden gehaald naar Pakistan (kennelijk met het doel in Pakistan te 
worden berecht) en dat blasfemieverdachten op de Exit Control List zouden moeten worden geplaatst zodat zij niet aan de 
rechtsgang kunnen ontsnappen.  

374  Analysis. Is it time for Pakistan to revisit blasphemy laws. AlArabiya, 1 november 2018 
375  Div. bronnen, zie o.m.: Pakistan Playing Politics with Religion. The Globalist, 30 augustus 2018.  Zie ook: New Pakistani PM Imran 

Khan pledges to revive UN campaign for global blasphemy laws. Humanism.org, 30 aug. 2018. Zie ook: Muhammad cartoon 
contest in Netherlands sparks Pakistan protests. The Guardian, 29 aug. 2018. Zie ook: Pakistan condemns blasphemous Dutch 
cartoon contest. Al Jazeera, 28 aug. 2018. Zie ook: Muslim countries have failed to tackle matter of blasphemous content, says 
PM Khan. Dawn, 27 aug. 2018 

376  Althans: desgevraagd. De wijze waarop e.e.a. is gebeurd is nauwkeurig nagegaan door onderzoekers aan de hand van o.m. 
verslagen van de Pakistaanse Council of Islamic Ideology. Dan blijkt dat opzettelijk verkeerd geciteerde islamitische 
jurisprudentie een rol speelde bij de teloorgang van traditionele waarden. Kortom, aldus onderzoekers, door doelbewuste 
manipulatie door islamitische leiders en geleerden. Daarmee geconfronteerd stellen deze dat het een kwestie is van maslihat 
(algemeen belang): het is niet in het belang van het publiek dat dergelijke informatie openlijk wordt verspreid. Het onthullen 
hiervan zou volgens hen de 'seculiere agenda' in het land ten goede komen. Het idee is dat de islam in een fragiele staat verkeert 
en wordt aangevallen, zowel extern vanuit het Westen als intern door groeiende seculiere stemmen. Dus terugkeren naar de 
authentieke Hanafi-positie, die resoneert met de 'seculiere' vraag naar clementie en mildheid bij godslastering, komt neer op 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/104947/128185/F-209506837/PAK104947.pdf
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Zie voor dit onderwerp ook § 2.3.3.1. “Wijzigingen in de toepassing van de blasfemiewetgeving 
sinds 2017”. 
 
2.1.1.2. Andere wetswijzigingen sinds 2017  
 
Sinds het begin van de verslagperiode is een veelheid aan nieuwe wetten aanvaard.  
 
In 2017 zijn 37 federale wetten aanvaard; 18 daarvan waren amendementen op bestaande 
wetgeving, zoals de hierboven genoemde “Criminal Laws (amendment) Act 2017”. Voorts 
werden 44 wetten aanvaard in de vier provincies; ook daar betrof het deels amendementen. 
Twee van de nieuwe federale wetten gaven invulling aan internationale verplichtingen waaronder 
de National Commission on the Rights of the Child Act. Van belang was ook de nieuwe kieswet, 
waarover grote religieuze controverses ontstonden, zie § 1.2 “Politieke ontwikkelingen”. Vanuit 
een mensenrechtenperspectief waren van belang de Cost of Litigation Act en de Alternative 
Dispute Resolution Act, die beogen de enorme achterstanden in de rechtspraak aan te pakken. 
Ook werd de jurisdictie van militaire rechtbanken met twee jaar verlengd m.h.o.o. de strijd 
tegen het terrorisme. Voorts zijn vermeldenswaard: De Punjab Women Protection Authority Act 
2017; de wijziging van de Punjab Destitute and Neglected Children's Act (die betere 
bescherming biedt aan verwaarloosde kinderen en die misbruik van zulke kinderen harder 
straft); de Balochistan Commission on the Status of Women Act en de Balochistan Persons with 
Disabilities Act. In Sind werd een wet tegen kinderarbeid aangenomen en werd het burgerlijk 
procesrecht gewijzigd zodat DNA-tests kunnen worden verricht in verkrachtingszaken. De 
Khyber Pakhtunkhwa Mental Health Act maakt het mogelijk psychisch gestoorden te behandelen 
die in het openbaar worden aangetroffen. Ook maakte KP het onderwijs voor alle kinderen 
tussen 5 en 16 jaar oud verplicht en gratis.376F

377 
 
In 2018 werden in totaal 107 wetten aanvaard: 39 federale en 68 provinciale wetten; een fors 
deel daarvan betrof amendementen op eerdere wetten. 
Van belang was de afschaffing van de Frontier Crimes Regulations uit 1901 (FCR) in de tribale 
gebieden, die in 2018 bij Khyber Pakhtunkhwa werden gevoegd. Onder de FCR kon een hele 
stam worden bestraft voor de misdaden van één persoon. Ook de Constitution (Twenty-Fifth 
Amendment) Act, 2018 en de Supreme Court of Pakistan and High Court (Extension of 
Jurisdiction to Federally Administered Tribal Areas) Act, 2018, houden verband met de 
afschaffing van de FATA. Met laatstgenoemde wet worden de jurisdicties van het 
Hooggerechtshof en het Hof van Pesjawar uitgebreid tot de (voormalige) tribale gebieden.  
Vanuit een mensenrechtenperspectief zijn interessant de National Commission on the Status of 
Women (Amendment) Act en de Law and Justice Commission of Pakistan (Amendment) Act. De 
Transgender Persons (Protection and Rights) Act, 2018 erkent deze groep en geeft hen o.m. het 
recht zich als zodanig te identificeren op hun nationale identiteitskaarten. De Juvenile Justice 
System Act, 2018 introduceert het jeugdstrafrecht in Pakistan: jeugdzaken moeten binnen 6 
maanden worden afgehandeld; jongeren mogen geen lijfstraffen of de doodstraf krijgen. Er zijn 
aparte clausules voor meisjes. De Prevention of Trafficking in Persons Act en de Prevention of 
Smuggling of Migrants Act vormen een migratiegerelateerd duo.  
Op provinciaal niveau zijn vermeldenswaard de Punjab Bonded Labour System (Abolition) 
(Amendment) Act, 2018; de Punjab Compulsory Teaching of the Holy Quran Act, 2018; de 

 
samenzwering met het 'weerzinwekkende' Westen. In het kader van dit ambtsbericht voert een gedetailleerdere beschrijving van 
deze materie te ver, maar de Pakistaanse krant Dawn wijdde hier in 2015 een serie van vier degelijk onderbouwde artikelen aan. 
Te weten: 

 1. The untold story of Pakistans blasphemy law. Dawn, 9 december 2014. 
 2. The fatwas that can change Pakistans blasphemy narrative. Dawn, 4 januari 2015. 
 3.  Why blasphemy remains unpardonable in Pakistan. Dawn, 19 feb. 2015. 
 4.  Blasphemy and the death penalty. Misconceptions explained. Dawn, 2 nov. 2015. 
 Een link naar de vier artikelen staat hier: https://www.dawn.com/authors/3757/arafat-mazhar  
377  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report (maart 2018), blz 11-24. 
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Punjab Legal Aid Act, 2018; de Punjab Sikh Anand Karaj Marriage Act, 2018; de Punjab Witness 
Protection Act, 2018; de Balochistan Protection of Communal Property of Minorities 
Act XIV of 2018; de Sindh Holy Quran (Printing, Recording and Disposal of Damaged or Shaheed 
and Sacred Auraqs) Act, 2018; en de Khyber Pakhtunkhwa Child Protection and Welfare 
(Amendment) Act, 2018.377F

378 
Een heel aparte wet is wel de Khyber Pakhtunkhwa Marriage Functions (Prohibition of 
Ostentatious Displays and Wasteful Expenses) Bill, 2018, die niet alleen de bruidsschat afschaft, 
maar ook regels stelt aan het huwelijksfeest: de zaal mag niet versierd worden, het menu moet 
beperkt blijven tot één gerecht met rijst, jus, brood, salade en dessert p.p. en het feest moet om 
11 uur 's avonds zijn afgelopen. Op overtredingen staat 3 maanden gevangenisstraf.378F

379 
 
In 2019 werden in totaal 107 wetten aanvaard: 6 federale en 101 provinciale wetten; een 
meerderheid daarvan betrof amendementen op eerdere wetten. 
Met de Elections (Amendment) Act, 2019, en de Elections (Second Amendment) Act, 2019, werd 
de Kieswet uit 2017 aangepast. En de Child Marriage Restraint (Amendment) Act verhoogde de 
huwbare leeftijd naar 18 jaar. 
Provinciale wetten waren er dit jaar veel, vooral in Khyber Pakhtunkhwa (47), en dat had deels 
te maken met de incorporatie van de tribale gebieden het jaar daarvoor. Relevant in het kader 
van de mensenrechten waren: de Khyber Pakhtunkhwa Promotion, Protection and Enforcement 
of Human Rights (Amendment) Act, 2019; de Khyber Pakhtunkhwa Enforcement of Women’s 
Property Rights, 2019, en de Khyber Pakhtunkhwa Legal Aid Act, 2019. Verder zijn 
vermeldenswaard de Balochistan Mental Health Act, 2019; de Punjab Prevention of Conflict of 
Interest Act 2019 (feitelijk een anti-corruptie-wet); de Punjab Alternate Dispute Resolution Act 
2019 om achterstanden in de rechtspraak aan te pakken; de Punjab Minimum Wages Act 2019 
en de Punjab Sentencing Act 2019 (deze eist dat rechters verzwarende en verzachtende 
omstandigheden meewegen in hun vonnis, alsmede of het een 'haatdelict' betrof). Tenslotte 
waren er de Gilgit-Baltistan Anti-Corruption (Amendment) Act, 2019, de Gilgit-Baltistan Persons 
with Disabilities Act 2019, de Gilgit-Baltistan Prohibition of Employment of Children Act, 2019, en 
de Gilgit-Baltistan Minimum Wages Act, 2019.379F

380 
 
Voor 2020 zijn nog geen overzichten van nieuwe wetgeving gepubliceerd; mainstream media 
maken nauwelijks melding van individuele wetsaanvaardingen. 
De inhoud van al de bovenstaande wetten is in het kader van dit ambtsbericht niet uitputtend 
bestudeerd. Met uitzondering van de verlenging van de jurisdictie van de militaire rechtbanken 
en de twee amenderingen van de kieswet -waardoor ahmadi’s toch weer op een aparte 
kiezerslijst terechtkwamen- lijken de wetten bedoeld om een positief effect te hebben op de 
mensenrechtensituatie voor alle Pakistani, dus incl. de religieuze minderheden. Maar dat effect 
heeft tijd nodig; veel wetten moeten eerst worden omgezet in uitvoeringsregels en dat kan 
geruime tijd duren, zodanig zelfs dat sommigen menen dat bepaalde wetten slechts zijn 
gemaakt om te worden “gezien”, op papier, bijv. om aan internationale verplichtingen te 
voldoen. Zo werd in 2017 de National Commission on the Rights of the Child Act aanvaard als 
plicht onder het VN-Kinderrechtenverdrag, maar de commissie werd pas in maart 2020 
opgericht.380F

381 Dat was 30 jaar nadat Pakistan het verdrag ratificeerde.  
 
2.1.1.3. Verschil in positie tussen geboren en bekeerde ahmadi’s 
 
Er is wettelijk geen verschil tussen een geboren ahmadi en iemand die dat later door bekering 
(vanuit de islam) is geworden. Maar maatschappelijk, en bezien vanuit de islam is er wel een 
verschil. Iemand die de islam verlaat is een apostaat (afvallige). Er is geen wet die apostasie 
verbiedt, maar het is voor moslims een onacceptabel vergrijp, vergelijkbaar met blasfemie.  

 
378  HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 17-32. 
379  KP passes marriage functions law, dowry demands by grooms family banned, report. Pakistan Today, 25 augustus 2018 
380   HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz 7 en 279-286 
381  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 12 en 17. Zie ook: View from the courtroom. Hopes attached to newly-

notified child rights commission. Dawn, 2 maart 2020 
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Een moslim die zich bekeert tot het christendom komt in een veel moeilijkere maatschappelijke 
situatie terecht dan iemand die als christen was geboren. De samenleving staat immers 
buitengewoon vijandig tegenover bekeerlingen tot het christendom, met aanvallen die zelfs 
decennia later nog kunnen plaatsvinden. Een mullah kan een fatwa uitvaardigen waarin wordt 
opgeroepen tot een doodvonnis tegen een bekeerling die als afvallig wordt beschouwd. Mensen 
waarvan bekend is dat ze zich tot het christendom hebben bekeerd lijden onder geweld, 
intimidatie en ernstige discriminatie door niet-statelijke actoren, wat individueel kan neerkomen 
op vervolging.381F

382 
Gezien het feit dat de discriminatie en maatschappelijke uitsluiting van ahmadi’s in Pakistan 
ernstiger is dan die van christenen, is het zonder meer aannemelijk dat iemand die zich vanuit 
de islam tot het ahmadi-geloof bekeert, moet vrezen voor gevolgen die minstens zo ernstig zijn 
als voor bekeerlingen naar het christendom, zo niet erger.  

 
2.2. Toezicht en rechtsbescherming 
 
“Pakistan’s Independent judiciary and the legal community have taken wide ranging steps for 
upholding the rule of law and ensuring the protection of constitutional rights of all citizens 
including religious minorities.”382F

383 
 
Uit de Rule of Law Index 2020 van het World Justice Project blijkt evenwel dat de kwaliteit van 
de Pakistaanse rechtsstaat een 120e plaats geeft van 128 onderzochte landen. Ter vergelijking: 
Nederland staat op 5. Op “Orde en veiligheid” scoort Pakistan als 126e van de 128. En qua 
effectiviteit van het strafrechtsysteem een 98e plaats (van de 128).383F

384 Deze score treft ook de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak, die te wensen overlaat. Veel lagere rechtbanken bleven 
corrupt, inefficiënt en stonden onder druk van welgestelde personen en invloedrijke religieuze of 
politieke figuren.384F

385  
   
Wat die 120e plaats in de praktijk betekent, werd door Dr. Mathew Nelson van het Centre for the 
Study of Pakistan (Universiteit van Londen) als volgt beschreven, m.b.t. de civiele rechtsgang: 
Mensen die een geschil hebben gebruiken rechtspraak als een tactiek, als drukmiddel, niet als 
instrument om te komen tot een juridisch correcte oplossing. Men dient een zaak in om zijn 
tegenstander lastig te vallen. Rechtbanken zijn duur en traag, en het aantal zaken dat eindigt 
met een ten uitvoer gelegd vonnis is laag. Met een rechtszaak dwingt men de tegenpartij 
maanden, jaren of decennia te verspillen in de rechtszaal en om hen tot de rand van een 
bankroet te brengen, zodat men uiteindelijk akkoord gaat met een compromis. Om die reden 
zijn er veel nepzaken (fake cases). Een andere belangrijke factor is dat degenen die de meeste 
politieke connecties hebben ook het machtigst zijn in de rechtszaal. Zij kunnen de bureaucratie 
manipuleren om aan valse of vervalste documenten te komen. Veel personen die technisch 
gezien de zwakste zaak hebben, hebben in de praktijk de sterkste, met (valse) juridische 
documenten. Civiele zaken zijn dus een kwestie van geld, tactiek en politieke invloed.385F

386 
 
De strafrechtspleging functioneert niet veel beter en krijgt ook uit eigen kring forse kritiek. Het 
verkeert in een “alarmerende en hopeloze” toestand en staat “op het punt van instorten”: “Of 
het nu gaat om corruptie, zelfgenoegzaamheid of pure incompetentie en gebrek aan 
professionaliteit, het strafrechtsysteem dient absoluut niet zijn doel; het houdt eerder 
gerechtelijke dwalingen in stand en lijkt een bron van ernstig onrecht te zijn geworden”, aldus 

 
382  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.5.1.-2.5.4. en  § 6.1.1. – 6.1.5. 
383  Aldus de Pakistaanse delegatie in de VN-mensenrechtenraad in Genève in 2017. Zie : Human Rights Council. Working Group on 

the UPR, National Report by Pakistan, 4 sept. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-1), blz 22. 
384   Rule of Law Index 2020. World Justice Project 
385  US State Department. 2018 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz. 14. 
386  EASO. Pakistan Meeting Report, oktober 2017, blz. 43 
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het Hooggerechtshof van Islamabad in mei 2020. En die situatie “is een weerspiegeling van de 
apathie, verwaarlozing en het wanbestuur van de afgelopen zeven decennia”.386F

387  
De situatie bij gerechtshoven en het hooggerechtshof is over het algemeen wat beter dan bij 
lokale rechtbanken.387F

388 
 
De wet voorziet in een onafhankelijke rechterlijke macht, maar volgens ngo's en juridische 
experts wordt de rechterlijke macht beïnvloed door de represailles van extremistische elementen 
in gevallen van terrorisme of godslastering en de openbare politisering van spraakmakende 
zaken. Rechtbanken slaagden er routinematig niet in de rechten van religieuze minderheden te 
beschermen. Rechtbanken maakten op discriminerende wijze gebruik van wetten die 
godslastering verbieden tegen sjiieten, christenen, ahmadi's en leden van andere religieuze 
minderheidsgroepen. Lagere rechtbanken maakten vaak gebruik van onvoldoende 
bewijsmateriaal in gevallen van godslastering, en sommige veroordeelde personen zaten jaren in 
de gevangenis voordat hogere rechtbanken uiteindelijk hun veroordelingen ongedaan maakten 
of hun vrijlating bevolen.388F

389 
 
Het strafrechtsysteem is onevenredig gericht op de lagere economische klassen en kwetsbare 
gemeenschappen, zoals religieuze minderheden.389F

390 Niet alleen de religieuze vooringenomenheid 
binnen de Pakistaanse rechterlijke macht maar ook de economische achterstand van christenen 
bemoeilijkt hun toegang tot het recht.390F

391 
 
Omdat de discriminatie van ahmadi’s wettelijk verankerd is hebben zij nauwelijks vertrouwen in 
de rechtsstaat. Inderdaad hebben ahmadi’s in de praktijk geen behoorlijke toegang tot de 
rechter noch tot een eerlijk proces, aangezien het rechtssysteem zwaar tegen hen gekant is: De 
wetshandhavingsinstanties en zelfs de rechterlijke macht zijn besmet door orthodoxe ideologie 
of worden geïntimideerd door geestelijken en “de wil van de straat”. De politie beschikt niet over 
de wil, training en middelen om bedreigde Ahmadi's te beschermen tegen geweld of schade. Zo 
ook rechters, die uit angst voor represailles zaken eindeloos doorschuiven binnen een Kafkaësk 
rechtssysteem wanneer sektarische kwesties aan de orde komen. Borgtocht wordt regelmatig 
geweigerd en zaken worden buitensporig vertraagd indien de verdachte ahmadi is.391F

392 In dit 
ambtsbericht worden meerdere gevallen genoemd waarin deze attitude tot uiting komt.    
 
De politie slaagt er vaak niet in leden van religieuze minderheden - waaronder ahmadiyya-
moslims, christenen, maar ook sjiitische moslims en hindoes - te beschermen tegen aanvallen. 
Activisten uit christelijke, sikh-, parsi- en hindoegemeenschappen meldden een wijdverbreid 
wantrouwen tegen wetshandhaving binnen hun gemeenschappen. Ze legden uit dat leden van de 
gemeenschap vaak geen aangifte deden van misdrijven, omdat ze van mening waren dat de 
politie toch niet zou optreden. Ze beschuldigden de wetshandhaving ook van het bijzonder hard 
behandelen van minderheden wanneer ze worden beschuldigd van misdaden, en beschreven hoe 
de politie de christelijke inwoners van een wijk in Karachi in mei 2018 collectieve straffen 
oplegde, nadat een christen een misdaad had begaan tegen een inlichtingenofficier. De politie 
verrichtte ongeoorloofde huiszoekingen, arresteerde willekeurig christenen en dreigde met 
vergelding tegen de gemeenschap in het algemeen, tenzij de dader werd aangebracht.392F

393 De 
politie in Pakistan lijkt grotendeels te kunnen worden gedefinieerd door brutaliteit, privaat 
beheerde martelkamers, buitengerechtelijke moorden, en een algeheel gebrek aan empathie 

 
387  De rechters deden deze uitspraak nadat ze op één dag de verdachten van moord in 7 verschillende zaken hadden vrijgesproken, 

waarvan de meesten al 10 jaar in de gevangenis hadden gezeten. Zie: IHC lambastes criminal justice system. Dawn, 5 mei 2020.   
388  Vertrouwelijke bron. 
389  US State Department. 2018 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz. 13, 14, 16, 36 
390  Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and the most marginal in society. FIDH-HCRP, Okt 2019, blz 7. 
391   Imran Khans Party Neta Digs Up 100-year-old Christian Graveyard With Tractor Wields Gun. Republicworld, 22 mei 2020. 
392  Aldus de Asian Human Rights Commission en het International Human Rights Committee in hun gezamenlijke rapport over een 

fact-finding missie in 2015. Zie: “A Beleaguered Community. On the rising persecution of the Ahmadiyya Muslim Community. 
Report of the fact finding mission to Pakistan”, 2015. Blz. 43 en 87. 

393   US State Department. 2018 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz. 10.   
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voor de bevolking.393F

394 Daarnaast is de corruptie binnen de politie ongeëvenaard. Volgens 
onderzoeken en rapporten van internationale organisaties en NGO’s is de politie de meest 
corrupte institutie binnen de staat.394F

395 Machtsmisbruik en gebruik van excessief geweld binnen 
de politie liggen recentelijk wel meer onder een vergrootglas en hervormingen worden 
besproken, maar veranderingen zullen een zaak zijn van lange adem.395F

396 
 
Soms wordt op ad-hoc basis discriminatie aangepakt. Zo kunnen winkeliers worden gedwongen 
borden weg te halen die ahmadi’s de toegang ontzeggen, maar wordt er niet opgetreden als die 
borden een paar dagen later weer worden teruggehangen.396F

397 
 
Hoewel moslims en religieuze minderheden in blasfemiezaken met dezelfde strafmaat worden 
behandeld, geldt dat lang niet altijd in andere gevallen. De praktijk wijst uit dat christenen die 
worden aangehouden bij groepsgeweld tegen moslims een veel slepender en minder clement 
juridisch gevecht tegemoet kunnen zien dan moslims die worden aangehouden in het 
omgekeerde geval.397F

398 Ook krijgen christenen minder vaak “het voordeel van de twijfel”.398F

399  
Voor ahmadi’s geldt iets vergelijkbaars: Hun vermogen om zich te verdedigen bij vervolging op 
grond van een geloofsdelict, wordt belemmerd door het risico van oneerlijke behandeling door 
de politie en de rechtbanken. Deze problemen hebben niet alleen betrekking op de inhoud van 
de zaak, maar ook op het vermogen van ahmadi’s om borgtocht te krijgen voordat of nadat de 
procedure is aangespannen. Aan de andere kant kunnen ahmadi's er redelijk zeker van zijn dat 
oneerlijke of onredelijke beslissingen waarschijnlijk zullen worden vernietigd als ze in beroep 
gaan bij hogere rechtbanken.399F

400 
 
“De veronachtzaming van de rechten op een eerlijk proces, de procedurefouten en alle andere 
tekortkomingen op elk niveau van het strafrechtsysteem vinden plaats in een context van steeds 
beperktere burgerlijke ruimte en beperkte vrijheid van meningsuiting”, aldus de Pakistaanse 
mensenrechtencommissie in oktober 2019. 
 
Bijzonder problematisch is de afhankelijkheid van het rechtssysteem van getuigenverklaringen in 
gevallen van godslastering. In deze gevallen, waar materieel bewijs van de vermeende misdaad 
vanwege de aard van het vergrijp bijna nooit beschikbaar is, zijn onderzoeken volledig 
afhankelijk van getuigen, wier getuigenissen zelden feitelijk worden gecontroleerd door 
onderzoekers of worden verworpen omdat ze onsamenhangend, tegenstrijdig, of mogelijk 
gemotiveerd zijn door persoonlijke redenen.400F

401 Zo treft men rondom de lagere rechtbanken 
lieden aan die tegen een prijs bereid zijn valse getuigenissen af te leggen; daardoor kan het 
leven van een verdachte afhangen van mensen die in hun levensonderhoud voorzien door de 
rechtspraak te perverteren.401F

402    
 
Dit alles laat onverlet dat er ook talloze verhalen zijn van rechters die met gevaar voor eigen 
leven uitspraken doen waarvan zij weten dat die zeer “tegen de wil van het volk” ingaan. De 
vrijspraak van Aasia Bibi op 31 okt. 2018 is daarvan een goed voorbeeld. Heel het land was drie 
dagen het toneel van massale protesten waarbij gevraagd werd om de doodstraf voor de drie 
betrokken rechters. 

 
394  Police Reforms, Dawn, 15 oktober 2019 
395  Corruption in Pakistan Police: An Overview. By Jibran Jamshed, University of Bahawalpur, 30 maart 2018 
396  Vertrouwelijke bron.  
397  Vertrouwelijke bron. 
398  Zie bijv. het geval van 6 mei 2017 in § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s”  
399  Vertrouwelijke bron. 
400  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 2.4.11 
401   Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and the most marginalized in society. FIDH-HCRP, Okt 2019, 

blz 17 en 19. 
402  Bearing false witness. Dawn, 18 februari 2019 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 68 van 125 
 
 

Dergelijke moed vindt erkenning. De einduitspraak is een “landmark verdict and an important 
victory for religious tolerance in Pakistan”, aldus Amnesty International.402F

403 Gesproken wordt ook 
van “een historisch oordeel dat de juridische toon zet voor een veel grotere existentiële kwestie 
waarmee het land wordt geconfronteerd, namelijk of Pakistan daadwerkelijk een theocratische 
staat aan het worden is waarin waakzaamheid heerst en religieuze minderheden in voortdurende 
angst leven, of dat het vonnis een keerpunt is voor Pakistan, dat nu op weg kan gaan om zowel 
een islamitische als een moderne rechtsstaat te worden, met volledige bescherming van de 
religieuze rechten van minderheden.”403F

404 
 

Baanbrekend voor de rechten van religieuze minderheden was de uitspraak van Pakistans 
Hooggerechtshof van 19 juni 2014.404F

405 De uitspraak volgde op de bomaanslag op een kerk in 
Peshawar op 22 september 2013 waarbij 127 doden vielen; de dodelijkste aanval ooit op 
christenen in Pakistan. In hun vonnis vroegen de rechters de regering onder meer om een 
taskforce in te stellen ter formulering van een strategie voor religieuze tolerantie; om 
onderwijscurricula te ontwerpen ter bevordering van een cultuur van sociale en religieuze 
tolerantie; om haatzaaien te ontmoedigen en de daders daarvan te vervolgen; om een Nationale 
Raad voor Minderheden op te richten; om een speciale politiedienst op te richten ter beveiliging 
van gebedshuizen van minderheden; om betere naleving van de werkgelegenheidsquota voor 
minderheden in overheidsfuncties; om actie van alle relevante overheidsdiensten bij 
schendingen van rechten van minderheden, en tenslotte om een balie op te richten ter controle 
van de uitvoering van hun vonnis.  
In oktober 2016, 27 maanden later, concludeerde Pakistans Centre for Social Justice dat de 
reactie op het vonnis passief was en dat de uitvoering ervan aanzienlijk achterbleef (“32% 
uitvoering”) en vaak zelfs onbeantwoord bleef. Interessant is dat Beloetsjistan, een arme en 
getroebleerde provincie met veel separatistisch geweld nog het meest tegemoetkomend optrad 
tegenover minderheden en Punjab, de meest bevolkte en rijkste provincie, het minst.405F

406 
Eerst in januari 2019, richtte het Hooggerechtshof de commissie op die de implementatie van de 
uitspraak van juni 2014 moest monitoren. Deze commissie bestaat uit één persoon (Dr Shoaib 
Suddle)406F

407 407F

408 en wordt in zijn werk voortdurend gedwarsboomd door het Ministerie voor 
Religieuze Aangelegenheden en Interreligieuze Harmonie (MORA).408F

409 
 
Op 5 mei 2020 kwam de regering met een executive order tot (her-)oprichting van een reeds 
bestaande maar in vergetelheid geraakte National Commission for Minorities (NCM), op instigatie 
van het Ministerie voor Religieuze Aangelegenheden. Zowel de Pakistaanse 
mensenrechtencommissie HRCP als de éénmanscommissie van Dr. Suddle - die niet was 
geraadpleegd - als vertegenwoordigers van minderheden keerden zich tegen het voorstel, dat op 
essentiële punten in strijd is met het vonnis van het Hooggerechtshof. Zo is zij niet opgericht bij 
wet (en dus zonder inbreng van het parlement); zal zij geen wettelijke bevoegdheden krijgen en 
geen financiële autonomie, en zal de samenstelling van Commissie geheel afhankelijk zijn van 
het MORA, hetgeen partijdigheid in de hand werkt. Bovendien zal er voor ahmadi’s geen plaats 
zijn in de NCM.409F

410  Dat was aanvankelijk wel voorzien, maar -zoals al vaker was gebeurd- 

 
403   Pakistan judges praised for courage in overturning death sentence. The Law Society Gazette, 31 okt. 2018. 
404   Courage to do justice, Dawn, 3 nov. 2018. 
405   Zie de kerntekst van de uitspraak in Bijlage IV. 
406   “When compliance fails justice. A case assessment of Supreme Court of Pakistan’s judgment regarding protection of religious 

minorities”. Centre for Social Justice. November 2016. 
407  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 12. 
408  Dr Suddle commission meets on minorities rights. The International News, 1 febr. 2019 
409  Suddle challenges reconstitution of toothless commission for minorities. PakistanToday.com, 7 mei 2020 
410  HRCP expresses reservations on formation of national minorities commission. HCRP Press release, 9 mei 2020. Zie ook het bericht 

in de vorige voetnoot. Zie ook: Minorities plight. Dawn, 9 mei 2020. Zie ook: Minority body approved by cabinet violates SC 
order. The Express Tribune, 8 mei 2020. Zie ook: Beware US, Pakistans National Commission for Minorities only symbolism no 
substance. ANI-News, 15 mei 2020. 
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Premier Imran Khan kwam daarop terug onder druk van islamitische groepen en van kritiek uit 
eigen kring.410F

411 Christenen, hindoes, sikhs, en parsi zijn wel vertegenwoordigd in de NCM.411F

412 
 
2.2.1. Mogelijkheden voor christenen/ahmadi’s om aangifte te doen van misdrijven 
 
Pakistaanse burgers kunnen in het algemeen bij de politie aangifte doen van een delict, waarbij 
de politie een zgn. First Information Report (FIR) opstelt. Er is geen informatie gevonden die 
erop wijst dat de procedure is veranderd in de verslagperiode. Wel is de straf voor valse 
aangiften verhoogd.412F

413 Ook heeft het Hooggerechtshof in 2018 bepaald dat er niet langer 
meerdere FIRs voor hetzelfde incident kunnen worden opgesteld. De situatie dat elke FIR (voor 
hetzelfde delict) tot een eigen onderzoek en eigen rechtszaak moet leiden is daarmee verleden 
tijd. In dezelfde uitspraak bepaalde het Hof ook dat het opstellen van een FIR niet gelijk staat 
aan onmiddellijke arrestatie van een verdachte. Dat is in de loop der jaren nl. wel de praktijk 
geworden, maar nu is duidelijk gemaakt dat er eerst voldoende bewijs moet zijn.413F

414 
 
De FIR vormt de basis voor onderzoek door de recherche. Een FIR opent een casus. Een aantal 
bronnen geeft een overzicht van de rechten en plichten van zowel de aangevers van een delict 
als van de politie, ten aanzien van de wijze waarop zij een aangifte in behandeling moet 
nemen.414F

415 Belangrijk is bijv. dat de politie in sommige omstandigheden het opstellen van een 
FIR mag weigeren (bijv. als de aanklacht kennelijk ongegrond is) doch zij moet de reden van 
zo’n weigering aan de aangever melden. De aangever moet naar waarheid een delict 
beschrijven. De politie moet de tekst van de FIR voorlezen; daarna moet de aangever de FIR 
ondertekenen en heeft hij recht op een kopie. De aangever hoeft geen informatie uit eerste hand 
te hebben: een melding dat er “daar en daar, dan en dan” een moord heeft plaatsgevonden, is 
voldoende. In de praktijk is de FIR van overweldigende betekenis geworden voor alle 
componenten van het strafrechtsysteem.415F

416 En dus leiden onvolledige of valse FIRs tot dwaling 
en onrecht, waarbij onschuldigen jaren gevangen kunnen zitten. Het betrekken van onschuldige 
mensen bij een casus door de registratie van nep-FIR’s vanwege een persoonlijke vijandschap is 
een gangbare praktijk in Pakistan.416F

417 
 
Het registreren van een FIR zou het in wezen gemakkelijker moeten maken voor een slachtoffer 
om de wet in gang te zetten. Helaas wordt het proces vaak door elites uitgebuit om kansarmen 
te onderdrukken. Politieagenten maken vaak misbruik van hun positie voor en na de registratie 
van een FIR. Als gevolg hiervan zien mensen zich genoopt de politie “illegaal te belonen”. Bij 
weigering van de politie een FIR op te stellen kan men evt. een rechter inschakelen, maar ook 
dat is een dure en omslachtige onderneming.417F

418 
Een advocaat van het gerechtshof in Islamabad onderschrijft dat het "gemakkelijk" is om een 
valse FIR in te dienen door een politieagent om te kopen. De motieven voor dergelijke 

 
411  In Imran Khans Naya Pakistan a minority commission without minority. The Print, 7 mei 2020 
412  Controversy over newly formed national minority commission in Pakistan. South Asia Journal, 13 mei 2020 
413  Via de Criminal Law (Amendment) Act, 2017, Gazette of Pakistan, 17 feb. 2017 
414  The Sughran Bibi Case and its Impact on the Criminal Justice System of Pakistan, by Kamran Adil (ca. 2018) 
415  Zoals: Pakistan. First Information Reports 2010-2013. Canada Immigration & Refugee Board via Refworld.org, hier: 

https://www.refworld.org/docid/52eba0d84.html  En: Pakistan. First Information Reports 2017-2020. Canada Immigration & 
Refugee Board via ECOI.net hier: https://www.ecoi.net/en/document/2025214.html   

416  “The police treat it (the FIR) as biblical, and thus it controls their investigation. Prosecution is then stymied by whatever work has 
been undertaken by the police, in view of the controlling effect of the FIR. On its part, the judiciary, on the strength of the 
precedent on criminal justice, is hamstrung to evaluate the evidentiary value of the FIR. The FIR shapes all the subsequent 
proceedings in a criminal matter, and have bearings even on the outcomes of trials; it virtually controls the criminal proceedings.”  
Quote uit: The Sughran Bibi Case and its Impact on the Criminal Justice System of Pakistan, by Kamran Adil (ca. 2018) 

 De politie mag een FIR weigeren als ; 1. De zaak niet ernstig van aard is;  2. De politie meent dat er onvoldoende grond is om 
onderzoek te doen; 3. De politiemiddelen al overbelast zijn vanwege onderzoeken naar ernstigere overtredingen, en 4. Als de 
overtreding niet kenbaar (cognizable) is. (Een cognizable/kenbaar delict is een delict waarbij de politie een persoon zonder bevel 
kan arresteren, en waar zij bevoegd zijn om zelf een onderzoek te starten zonder een daartoe strekkend bevel van een 
rechtbank.) Zie: First Information Report (FIR), A Guide for Citizens, op: http://www.cpdi-pakistan.org/wp-
content/uploads/2013/04/What_is_an_FIR.pdf  Ook mag de politie een 2e FIR weigeren over hetzelfde delict.  

417  The anatomy of an FIR. The International News, 7 juni 2018 
418  The anatomy of an FIR. The International News, 7 juni 2018 

https://www.refworld.org/docid/52eba0d84.html
https://www.ecoi.net/en/document/2025214.html
http://www.cpdi-pakistan.org/wp-content/uploads/2013/04/What_is_an_FIR.pdf
http://www.cpdi-pakistan.org/wp-content/uploads/2013/04/What_is_an_FIR.pdf
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meldingen zijn onder meer "persoonlijke vijandschap, de wens om anderen lastig te vallen of om 
een onschuldige rivaal te betrekken bij een zaak". Hij gaf ook aan dat het laten opstellen van 
echte FIR’s daarentegen vaak "moeilijk" is, en dat slachtoffers of hun familieleden dan eerst via 
een “writ petition” een bevel bij het gerechtshof moeten regelen om te zorgen dat de politie een 
FIR registreert.418F

419 
 
Corruptie is een groot obstakel. Omkoping via een tussenpersoon of agent (een zgn. "tout") is de 
"meest effectieve" manier om een FIR te laten registreren. Ook vaak nodig is een sifarish 
(aanbeveling) van lokale notabelen zoals politici, vertegenwoordigers van zakelijke, professio-
nele of religieuze verenigingen, gangsters, bendeleiders, of hoge regeringsfunctionarissen. 
Politieagenten willen zowel geld onttrekken aan de klager (om een FIR te registreren) als aan de 
beklaagde (om dit niet te doen).419F

420 
Voor minder draagkrachtigen en andere kwetsbare groepen met een beperkt maatschappelijk 
netwerk is het doen van aangifte en dus de toegang tot het (straf-)rechtssysteem moeilijk. Alle 
minderheden kunnen problemen ondervinden bij aangifte doen.420F

421  
 
De politie in Punjab en Sindh was vaak terughoudend om zaken tegen vermeende aanvallers van 
ahmadi's te registreren of om opvolging te geven aan reeds geregistreerde zaken. De politie 
blijft vaak een omstander wanneer er een geval van geweld tegen de ahmadi-gemeenschap aan 
het licht komt, vaak ingegeven door diepgewortelde religieuze vooroordelen. En ahmadi's 
aarzelen om incidenten bij de politie te melden uit angst voor tegenbeschuldigingen. Zelfs 
ernstige incidenten, met dodelijke afloop, worden mogelijk niet gemeld omdat de politie niet 
altijd een FIR registreert vanwege druk die sommige geestelijken op hen uitoefenen. De politie 
toont een patroon van verzoening en spant in sommige gevallen zelfs samen met religieuze 
extremisten die haatcampagnes voeren tegen de ahmadi-gemeenschap.421F

422 
Ahmadi’s die worden vervolgd vanwege een op het geloof gebaseerde FIR lopen risico op een 
oneerlijke behandeling door politie en rechtbanken. Ahmadi's zijn wellicht terughoudend om 
incidenten bij de politie te melden uit angst om zelf te worden gearresteerd en vervolgd onder 
de anti-ahmadi- of godslasteringswetten. Bovendien beschouwen ahmadi's de incidenten als 
onderdeel van het dagelijks leven en vertellen zij niet alles aan hun lokale leiders.422F

423 
 
De weigering om een FIR te registreren kan ook heel andere oorzaken hebben: de politie wil de 
misdaadstatistieken in hun ressort laag houden om niet verantwoordelijk te worden gehouden 
voor hoge cijfers.423F

424 Bronnen verschillen van mening of zo’n weigering gevolgen heeft voor de 
betreffende politieambtenaar (zoals degradatie, schorsing) of niet. Het aantal niet-geregistreerde 
misdaden loopt in de honderdduizenden.424F

425 
 
Is een FIR eenmaal geregistreerd, dan is voor ahmadi’s een voortvarende behandeling van het 
onderzoek geenszins gegarandeerd. De politie heeft "een slechte staat van dienst" of is 
"ineffectief" in het beschermen van de ahmadi-gemeenschap tegen, of in het onderzoeken van,  
geweld tegen ahmadi's. Weinig daders die betrokken zijn bij geweld tegen ahmadi's zijn 
vervolgd. De overgrote meerderheid van misdaden tegen ahmadi's blijft ongestraft. Het 
algemene falen van de regering om degenen die verantwoordelijk zijn voor schendingen van de 
religieuze vrijheid te onderzoeken, te arresteren of te vervolgen, heeft een sfeer van 
straffeloosheid bevorderd die intolerantie en geweld aanwakkert. En ahmadi's wordt ook het 
fundamentele recht op een eerlijk proces ontzegd.425F

426 
 

 
419  Pakistan. Fraudulent documents including non-identity documents. Canada Immigration via RefWorld, 14 januari 2015, §2.3 
420  Pakistan. First Information Reports 2017-2020. Canada Immigration & Refugee Board via ECOI.net § 7.1 
421  Zie vorige Ambtsbericht. 
422  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 8.4.3 – 8.4.4 
423  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 2.4.11 en § 2.5.5 
424  Pakistan. First Information Reports 2017-2020. Canada Immigration & Refugee Board via ECOI.net  §7. 
425  Alleen al in provincie Punjab waren er in 2009 ca. 140.000 klachten ingediend over de niet-registratie van FIRs. Zie: Pakistan. 

First Information Reports 2010-2013. Canada Immigration & Refugee Board via Refworld.org , §4.1 
426  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 8.4.1 – 8.4.2 
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Er zijn tijdens de verslagperiode slechts enkele gevallen bekend waarbij de autoriteiten niet, of 
niet direct, wilden meewerken aan het opstellen van een aangifte van een delict waar ahmadi’s 
of christenen slachtoffer van werden. Zie de chronologische lijst van incidenten in §1.3.2. op de 
volgende data: 
• 14 april 2017. Lahore, brandstichting. Politie neemt een klacht niet in behandeling. 
• 10 april 2018. Sialkot, mishandeling. Politie wijzigt de aard vh delict in het FIR. 
 
Toen een journalist van The Express Tribune, Rana Tanvir, die veel schrijft over de positie van 
minderheden, op 9 juni 2017 aan een moordaanslag ontsnapte, weigerde de politie hem te 
helpen met het opstellen van een FIR tegen de daders. Tien dagen eerder had men hem ook al 
hulp geweigerd toen hij een FIR wilde laten opstellen tegen personen die doodbedreigingen op 
de gevel van zijn huis hadden geverfd. Dit, “omdat het je alleen maar kwetsbaarder maakt en 
religieuze fanatiekelingen in woede zal doen ontsteken” aldus de politie.426F

427  
En na de vernietiging van een historische ahmadi-moskee in Sialkot op 23 mei 2018 door een 
gewelddadige menigte (zie § 1.3.2.) drukte de woordvoerder van regeringspartij PTI zijn dank 
uit aan het lokale bestuur en de politie voor hun steun aan de vandalen en dreigde de stad tot as 
te reduceren als iemand een FIR tegen de daders zou laten opstellen.427F

428 
 
2.2.1.5. Bescherming door andere (hogere) autoriteiten 
 
Het ontbreekt de Pakistaanse regering aan daadwerkelijke politieke daadkracht religieuze 
minderheden te beschermen.428F

429 De anti-ahmadi-wetten zijn daarvan het meest sprekende 
voorbeeld. Zo ook de blasfemiewetten, die weliswaar voor iedereen gelden, maar die 
asymmetrisch zijn (wel clausules bevatten voor belediging van Mohammed of de Koran, maar 
niet voor Jezus of de Bijbel, bijv.). Ook blijkt het al decennia onmogelijk deze wetten te 
amenderen.  
Er zijn weliswaar losse voorbeelden waarin gezagsdragers het voor minderheden opnemen, maar 
dat vertroebelt slechts het werkelijke beeld dat een overheid toont die in gebreke blijft om 
gelijke behandeling van minderheden ter hand te nemen. Harde discriminatie van m.n. ahmadi’s, 
zelfs door ministers, is geen uitzondering. In § 1.3.2.4. werd het voorbeeld genoemd van de 
minister van Parlementaire Aangelegenheden die op 29 april 2020 opriep om ahmadi’s te 
onthoofden. Een week later stelde de Minister voor Religieuze Aangelegenheden Noor-ul-Haq 
Qadri op televisie de retorische vraag of “iemand steun kon geven aan de ahmadi’s en 
tegelijkertijd loyaal kon blijven aan de islam of de staat”. Premier Imran Khan deed niets met 
deze opruiende uitspraken, waarop hij een protestbrief ontving van Michelle Bachelet, de VN 
Hoge Commissaris voor de mensenrechten.429F

430  
 
Er zijn meer voorbeelden waarbij de regering zwicht voor “druk vanuit de straat”, zoals bij de 
vrijspraak voor Aasia Bibi, bij de intrekking van de kandidatuur van Mr. Atif Mian voor de 
Economic Council, de wijziging van de eed van trouw in de nieuwe Kieswet, het openhouden van 
moskeeën tijdens de COVID-19 lockdown, de terugtrekking van ahmadi-lidmaatschap van de 
Minorities Commission, etc etc. In een wellicht iets te gekleurde uitspraak noemt Asian News 
International (ANI) Imran Khan een “puppet Prime Minister who gives in to Pakistan’s 
fundamentalists running the country”.430F

431  
 
Indien de staat hen in de steek laat is het voor minderheden niet gemakkelijk elders steun te 
vinden; zeker niet voor ahmadi’s. In §1.4.1. “Publieke attitude t.a.v. christenen en ahmadi’s” is 
omstandig betoogd dat niemand in Pakistan het voor de ahmadi’s wil opnemen; hooguit de HRCP 

 
427  Journalist Rana Tanvir survives murder attempt. Pakistan Today, 11 juni 2017. Zie ook: Journalists in Pakistan under fire from 

many sides. Associated Press, 19 juni 2017 
428  How Pakistanis celebrated destruction of an Ahmadi worship place. NayadaurTV, 28 mei 2018 
429  Dit is een feit dat door een groot aantal voorbeelden in dit ambtsbericht wordt ondersteund.  
430  Can Imran Khan be made the saviour of Pakistans Ahmadiyya asks MEP. ANI-News, 19 mei 2020.  
431   Coronavirus being used by Pakistan as cover for increased human rights abuses. ANI-News, 18 mei 2020. Dit bericht bevat ook 

fragmenten van de brief van VN Hoge Commissaris Michelle Bachelet aan Imran Khan. 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 72 van 125 
 
 

of een enkele opiniemaker in een liberaal dagblad als Dawn. Christenen kunnen evt. aankloppen 
bij lokale of internationale christelijke organisaties die hen kunnen bijstaan in bijv. rechtszaken. 
Een beroep doen op de (internationale) media of mensenrechtenorganisaties kan ook een manier 
zijn om aandacht te vragen. Dit houdt ook een risico in, zeker in blasfemiegevallen: wie eenmaal 
nationale bekendheid heeft verworven blijft min of meer vogelvrij in Pakistan, ook bij vrijspraak. 
Vertrek naar het buitenland is dan de enige optie, zoals Aasia Bibi ondervond.  
 
2.2.2. Toezicht op naleving mensenrechten in Pakistan; effectiviteit van het toezicht 

 
Pakistan heeft een Ministerie voor Mensenrechten dat toezicht houdt op deze rechten. Dit 
ministerie heeft vier regionale/provinciale kantoren en mensenrechtencomités op districtsniveau. 
Het ministerie heeft een gratis hulplijn (tel. 1099) voor juridisch advies in geval van 
mensenrechtenschendingen.431F

432 Ook het parlement en de Senaat beschikken over zgn. Standing 
Committees voor mensenrechtenkwesties zoals de Parliamentary Committee to Prevent Forced 
Conversions of Minorities (opgericht in nov. 2019). De overheid beschikt voorts over een aantal 
nationale commissies die moeten toezien op de naleving van mensenrechten, zoals: de National 
Commission on Human Rights (niet meer operationeel sinds mei 2019); de Commission of 
Inquiry on Enforced Disappearances (zie § 2.3.8); de National Commission for Minorities 
(opgericht in mei 2020 en breed bekritiseerd); de National Commission on the Status of Women 
(enige maanden inactief), de National Commission on the Rights of the Child en de National 
Council for Rights of Persons with Disabilities. Tenslotte is er een ombudsman, met kantoren in 
de regio’s.432F

433 
  

De EU, de VS en de VN oefenen ook vormen van internationaal toezicht uit op de 
mensenrechtensituatie in Pakistan.  
Eens in de ca. 5 jaar wordt een land in de VN Mensenrechtenraad in Genève onderworpen aan 
het zgn. Universal Periodic Review proces. Voor Pakistan gebeurde dat het laatst in de herfst van 
2017, in de zgn. 3e UPR-cyclus, en het aldaar besprokene kijkt terug op de periode 2012-2017, 
dus vnl. op de verslagperiode van het vorige ambtsbericht.433F

434 Hier zij slechts gemeld dat 
Pakistan in zijn nationale rapport aan de Raad ten behoeve van de 3e UPR geen enkel woord 
wijdde aan de situatie van ahmadi’s. Positieve actie m.b.t. christenen werd wel een enkele maal 
genoemd.434F

435 De ahmadi’s dienden zelf documentatie in over hun situatie.435F

436 Christelijke 
organisaties ook.436F

437 Een aantal staten dienden zgn. advance questions in aan Pakistan; 
Nederland deed dat niet. De volledige sessie kan op UN Web-TV bekeken worden.437F

438 De 
volgende keer dat Pakistan weer in een UP-review in Genève aan bod komt is in januari 2023.438F

439 
Het VN-toezicht heeft beperkt invloed. Vele verzoeken van speciale VN-rapporteurs om het land 
te bezoeken bleven onbeantwoord, zoals die van de Speciale Rapporteurs voor 
buitengerechtelijke executies; de SR voor mensenrechtenverdedigers; de SR voor de 
bevordering en bescherming van mensenrechten tijdens de strijd tegen terrorisme; de SR voor 

 
432  Zie: http://www.mohr.gov.pk/Detail/YWRiYjU0NzktMGE2Zi00NDYyLTljNzktMTA2N2M2MjBlZWZl  
433  Zie: Human Rights Council. Working Group on the UPR, National Report by Pakistan, 4 sept. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-1). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/256/99/PDF/G1725699.pdf    
434  Documenten m.b.t. de Pakistan-UPR 2017 : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx  
435  Human Rights Council. Working Group on the UPR, National Report by Pakistan, 4 sept. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-1). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/256/99/PDF/G1725699.pdfDe positieve 
punten die m.b.t. christenen werden aangestipt zijn: Het aanwijzen (niet: verwerven) van een perceel in Beloetsjistan voor 
huisvesting van christenen; de erkenning van christelijke feesten en de organisatie door de regering van christelijke ceremonies 
op bijv. het presidentieel paleis waar christenen en hoge regeringsvertegenwoordigers aanwezig zijn; de organisatie van een 
“Christmas train” door Pakistan; kerkbezoeken door kabinetsleden; uitspraken van het Hooggerechtshof tegen gedwongen 
bekeringen, en voorbereidend werk voor de Christian Marriage and Divorce bill.   

436  Ahmadiyya Muslim Lawyers Association USA. Submission to UPR Geneva. March 2017.   
437  Zie https://www.upr-info.org/en/review/Pakistan/Session-28---November-2017/Civil-society-and-other-submissions  voor een 

complete lijst aan ingediende stukken door maatschappelijke organisaties. 
438  Zie hier, duurt ca. 3,5 uur: http://webtv.un.org/search/pakistan-review-28th-session-of-universal-periodic-

review/5642686149001/?term=UPR&lan=English&sort=date&page=2#player  
439  Zie: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_4th_cycle.pdf  Voor alle documentatie over de UPR-behandelingen 

van Pakistan in de MRR zie: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx  

http://www.mohr.gov.pk/Detail/YWRiYjU0NzktMGE2Zi00NDYyLTljNzktMTA2N2M2MjBlZWZl
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/256/99/PDF/G1725699.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/256/99/PDF/G1725699.pdf
https://www.upr-info.org/en/review/Pakistan/Session-28---November-2017/Civil-society-and-other-submissions
http://webtv.un.org/search/pakistan-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5642686149001/?term=UPR&lan=English&sort=date&page=2#player
http://webtv.un.org/search/pakistan-review-28th-session-of-universal-periodic-review/5642686149001/?term=UPR&lan=English&sort=date&page=2#player
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/UPR_4th_cycle.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/PKindex.aspx
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vrijheid van godsdienst of geloof; en de SR voor marteling en andere wrede, onmenselijke of 
mensonterende behandelingen en straffen.439F

440 
 
De EU tracht de kwaliteit van bestuur en mensenrechtensituatie in Pakistan te verbeteren met 
politiek-economische druk vanuit het preferentiële handelssysteem GSP+ (Generalised Scheme 
of Preferences). Dit is een bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling en goed 
bestuur, waarmee de importtarieven voor producten uit Pakistan in de EU tot 0% worden 
verlaagd op voorwaarde dat 27 internationale verdragen met betrekking tot mensenrechten, 
arbeidsrechten, bescherming van het milieu en goed bestuur door Pakistan worden 
geïmplementeerd.440F

441 Het laatste GSP+ beoordelingsrapport dateert van februari 2020. Daarin 
worden verschillende positieve, maar ook zorgwekkende ontwikkelingen gesignaleerd. De 
zorgpunten m.b.t. mensenrechten werden als volgt samengevat: “Het verkleinen van de ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld, het hardhandig optreden tegen de vrijheid van 
meningsuiting, het beknotten van de persvrijheid en de straffeloosheid van misdaden tegen 
journalisten en mensenrechtenverdedigers zijn punten van ernstige zorg. Er is geen wetgevende 
ontwikkeling aangetoond over het beperken van de reikwijdte van de doodstraf in 
overeenstemming met Art. 6 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
Rechten (IVBPR). Tijdens de verslagperiode werden aangescherpte procedures voor de 
registratie van ingo’s (waarbij binnenlandse ngo's onder toenemende druk staan) en 
wijdverbreide schendingen van de rechten van vrouwen, kinderen en minderheden 
gedocumenteerd. Gedwongen verdwijningen en buitengerechtelijke executies blijven 
wijdverbreid. Wetgevende ontwikkeling om dit aan te pakken, zoals strafbaarstelling van 
gedwongen verdwijningen, zou een belangrijke stap voorwaarts zijn.” 441F

442  
In mei 2020 besloot de EU de GSP+ status voor Pakistan te verlengen tot 2022 op grond van 
Pakistans’ positieve stappen.442F

443  
 
Een ander EU-toezichtmechanisme was de “Speciale Vertegenwoordiger voor de bevordering van 
Godsdienstvrijheid buiten de EU”. Dit was vanaf 2016 Ján Figel’. Hij bezocht Pakistan in januari 
2018, waar hij onterecht een direct verband legde tussen de vrijlating van Aasia Bibi en de 
continuïteit van Pakistans’ status onder het GSP+ systeem. Dit kwam hem op forse kritiek te 
staan, en de nieuwe Commissie von der Leyen die op 1 dec. 2019 aantrad aarzelde aanvankelijk 
de positie te continueren.443F

444 Dat gebeurde uiteindelijk wel, maar een opvolger van Figel’ was per 
september 2020 nog niet benoemd.444F

445 
 
Op 30 april 2019 richtten 51 leden van het Europees Parlement (waaronder de Nederlandse MP 
Bas Belder) een brief aan Premier Imran Khan waarin zij uiting gaven aan hun bezorgdheid over 
de vervolging van religieuze minderheden en hem verzochten om dit onmiddellijk een halt toe te 
roepen. Zo niet, dan dreigden zij de Europese Commissie te verzoeken alle EU-subsidies en 
handelspreferenties voor Pakistan op te schorten totdat Pakistan een effectieve uitvoering van de 
International Covenant on Freedom of Religion kan garanderen.445F

446 

 
440   HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 8. 
441  De belangrijkste van de 27 verdragen (i.h.k.v. dit ambtsbericht) zijn: 1. Convention on the Prevention and Punishment of the 

Crime of Genocide (1948); 2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965); 3. 
International Covenant on Civil and Political Rights (1966); 4. International Covenant on Economic Social and Cultural Rights 
(1966); 5. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979); 6. Convention Against Torture 
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1984); 7. Convention on the Rights of the Child (1989) 8. 
Convention concerning Forced or Compulsory Labour, No 29 (1930); 9. United Nations Convention against Corruption (2004). De 
meeste overige verdragen betreffen het milieu of werkomstandigheden, vakbondsvrijheid ed. 

442  Zie: EU GSP-plus Arrangement for Sustainable Development and Good Governance, Pakistan Assessment 2018-2019, feb. 2020 
443  The European Union Extends GSP+ Status to Pakistan and Simultaneously Wavers on Extending FoRB Special Envoy Mandate. 

Jubilee Campaign, 26 juni 2020. Zie ook: EU extends GSP-Plus status for Pakistan. Pakistan Today, 6 maart 2020 
444  Engelstaige titel = Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union. The European 

Union Extends GSP+ Status to Pakistan and Simultaneously Wavers on Extending FoRB Special Envoy Mandate. Jubilee 
Campaign, 26 juni 2020. 

445  European Commission revives Special Envoy on freedom of religion or belief. ADF International, 9 juli 2020 
446   European Parliament may suspend all subsidies to Pakistan. Christianpersecutionnews.com, 1 mei 2019. Ook diverse andere 

bronnen maken melding van de open brief, maar Christianpersecutionnews noemt als enige de 51 ondertekenaars. 
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De VS hanteert een vorm van “naming and shaming” op het gebied van vrijheid van godsdienst 
door landen openlijk aan te kunnen wijzen als “Country of Particular Concern” (CPC). Dat 
overkwam Pakistan in 2018 en 2019.446F

447 De CPC-status biedt de mogelijkheid Pakistan sancties 
op te leggen, maar dat is tot op heden niet gebeurd. Voor 2020 beval USCIRF de Amerikaanse 
regering wederom aan Pakistan de CPC-status te ‘geven’ en die te doen vergezellen van een 
bindend akkoord dat de Pakistaanse regering aanmoedigt om stappen te ondernemen om 
schendingen van de godsdienstvrijheid aan te pakken met vastgelegde benchmarks.447F

448 
Ook de VS heeft een Speciale Vertegenwoordiger voor Godsdienstvrijheid, de US Ambassador-
at-Large for International Religious Freedom. Momenteel is dat Sam Brownback.  
 
Ook ngo’s en ingo’s monitoren de mensenrechtensituatie, doch het werken in Pakistan wordt 
ngo’s moeilijk gemaakt door recente regelgeving, zie § 2.3.2. “Vrijheid van vereniging en 
vergadering” in dit ambtsbericht en § 3.4.4 van het vorige ambtsbericht. Zo was Catholic Relief 
Services actief in Pakistan van 1954 tot 2018, toen de toestemming werd ingetrokken. CRS heeft 
een nieuwe werkvergunning aangevraagd.448F

449 
Er is dus een wettelijk ngo-raamwerk, maar het blijft vaak onduidelijk waarom sommige ngo’s 
wel en anderen geen toestemming krijgen om in Pakistan te werken. Veel hangt af van hun 
doelstelling. Ngo’s die publieke dienstverlening stimuleren (bijv. gezondheidszorg) ervaren veel 
minder problemen dan mensenrechten-ngo’s. Die worden constant lastig gevallen door 
veiligheidsdiensten die vergaderingen beëindigen of verstoren; die vragen “waar gaat het hier 
over”, deelnemers ondervragen, ed. Zelfs go’s, zoals UNFPA, wordt het werken sterk bemoeilijkt, 
bijv. door hen geen toegang te geven tot bepaalde delen van het land.449F

450  
 
2.2.3. Mensenrechtenorganisaties ten behoeve van christenen/ahmadi’s  
 
Zowel christenen als ahmadi’s leven in Pakistan enigszins in hun eigen bubble. Diverse publieke 
diensten waar de overheid jegens deze groepen in gebreke blijft (of waar dat zo wordt ervaren) 
regelen zij zelf. Dat kan evenwel alleen op plaatsen waar zij een zekere demografische kritische 
massa hebben. Zo hebben beide groepen hun eigen scholen. Ahmadi’s, die doorgaans 
bemiddelder en hoger opgeleid zijn hebben ook hun eigen ziekenhuizen, althans in Rabwah. 
Mensenrechten’organisaties’ die voor ahmadi’s opkomen bestaan m.n. virtueel, zoals 
www.persecutionofahmadis.org  (met maandelijkse rapportages over incidenten) en 
www.stopthepersecution.org. De in dit ambtsbericht eerder genoemde Ahmadiyya Muslim 
Jamaat (AMJ, https://www.alislam.org/ ) is een mondiale organisatie gevestigd te Londen. De 
AMJ is niet specifiek gericht op mensenrechten, maar is voornamelijk een nieuwsbron voor 
ahmadi’s en tevens spreekbuis voor de hoogste ahmadi-leider, kalief Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad. De AMJ heeft in Pakistan een vaste woordvoerder die bij incidenten hun standpunt 
vertolkt. Momenteel is dat Saleem ud Din.450F

451 
 
Voor christenen is hun kerkelijke organisatie een belangrijk instrument voor het bepleiten van 
hun rechten als religieuze minderheid. Kerkleiders worden ook gehoord door de overheid bij het 
nemen van belangrijke beslissingen die christenen aangaan. Zo vonden voor de Christian 
Marriage and Divorce Bill negen consultatie-rondes plaats tussen het Ministerie voor 
Mensenrechten en kerkelijke leiders.451F

452 
 

 
447  USCIRF beval al vanaf 2002 elk jaar aan om Pakistan de CPC-status te geven, maar eerst in 2018 en 2019 nam de regering in 

Washington die aanbeveling over. 
448  Zie: USCIRF Policy Update Pakistan 2020. Pursuing an IRFA Binding Agreement with Pakistan 
449  CRS' History in Pakistan. Zie: https://www.crs.org/our-work-overseas/where-we-work/pakistan  
450  Vertrouwelijke bron. 
451  Op Twitter: https://twitter.com/saleemuddinaa?lang=en  
452  Pakistan Tehreek-e-Insafs Christian Marriage and Divorce Act 2019 is a long awaited legislation. Scroll-in, 18 sept. 2019 

http://www.persecutionofahmadis.org/
http://www.stopthepersecution.org/
https://www.alislam.org/
https://www.crs.org/our-work-overseas/where-we-work/pakistan
https://twitter.com/saleemuddinaa?lang=en
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Bisdommen van de Church of Pakistan zijn betrokken bij allerlei mensenrechten-initiatieven die 
het ‘normale pastorale werk’ overstijgen. Een voorbeeld:  
Het Bisdom Raiwind (Punjab) brengt onder de noemer peacebuilding sinds 2005 religieuze 
gemeenschappen van Lahore bij elkaar om onderlinge misverstanden uit te bannen en de 
dreiging van religieus extremisme -en het daaruit voortvloeiende geweld- tegen te gaan. 
Religieuze leiders, vrouwen en jongeren leren vaardigheden m.b.t. conflictbeheersing en werken 
als vredesagenten. Ook werkt men aan empowerment van vrouwen en jeugd en aan speciale 
zorg en onderwijs voor verstandelijk beperkte kinderen.452F

453 Het Bisdom Pesjawar bevordert 
eveneens maatschappelijk harmonie d.m.v. het organiseren van interreligieuze dialogen.453F

454  
 
Er zijn ook christelijke politieke partijen, zoals het Pakistan Christian Congress. Deze partij lijkt 
echter vrijwel inactief.454F

455 Het opzetten van een andere christelijke politieke partij, de Pakistan 
Christian Political Foundation, met steun van de Nederlandse NGO Jubilee Campaign in 2016, 
mislukte. In 2018 beëindigde Jubilee Campaign zijn betrokkenheid, omdat het lastig bleek een 
onderlinge samenwerking tussen Pakistaanse christenen te creëren.455F

456 
Dat geldt voor meer christelijke organisaties waarvan de naam regelmatig in lijstjes te vinden 
is.456F

457 Sommigen hebben geen website457F

458, of hebben facebook-pagina’s waar slechts zeer 
sporadisch berichten op worden geplaatst. Zoals bij de Christian Social Uplift Organization waar 
de laatste ‘post’ van medio 2018 is.458F

459 De Minority Development Organization Ghotki schept een 
vergelijkbaar, weinig actief beeld.459F

460 Maar Pakistan is een minder ‘gedigitaliseerde’ samenleving 
dan Nederland, dus een inactieve website zegt niet alles. Al met al is het moeilijk een beeld te 
krijgen van de maatschappelijke impact van dergelijke organisaties. 
 
Wel actief zijn:  
Het Leger des Heils is aanwezig in 8 grotere steden in Pakistan en exploiteert weeshuizen, 
gezondheidsprogramma's (ook gender based), scholen, alfabetiseringsprogramma’s en de 
ontwikkeling van beroepsmatige vaardigheden.460F

461 
Human Friends Organization461F

462. Doet o.m. aan juridische assistentie, capaciteitsopbouw en 
belangenbehartiging.  
CLAAS (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement).462F

463 CLAAS is een interdenominale 
organisatie die -m.n. vanuit het VK- werkt in Pakistan voor godsdienstvrijheid; voor christenen 
die vanwege hun geloof worden vervolgd. CLAAS voert campagnes en ondersteunt 
belangenbehartiging die tot doel heeft het internationale bewustzijn over de benarde toestand 
van christenen en andere religieuze minderheden in Pakistan te vergroten en een einde te 
maken aan de discriminatie en vervolging van christenen en anderen uit religieuze 
minderheidsgemeenschappen in Pakistan.463F

464 Zij zijn een partner van bijv. de Methodist Church 
in Pakistan. 
Christian True Spirit: een kleine organisatie in Punjab die o.m. safe houses regelt voor jonge 
vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen huwelijken en bekering, verkrachting 
ed. Ook doet CTS aan belangenbehartiging (advocacy) en geeft juridische bijstand, o.m. aan 

 
453  Zie: Diocese of Raiwind. https://dorcop.org/   
454  Zie: https://peshawardiocese.org/interfaith-dialogue/  
455  Zie: http://pakistanchristiancongress.org/  Het laatste ‘News’ op de website is meer dan een jaar oud, en ook bevat de 

openingspagina een link naar een >10 jaar oude video. De steeds terugkerende opmerking dat er 20 miljoen christenen zijn in 
Pakistan (hetgeen zeker onjuist is) schept eveneens een weinig betrouwbaar beeld. De partij heeft geen zetels in het parlement.  

456  Zie: “Nieuw politiek platform voor Pakistaanse christenen”. Jubilee Campaign.online, 8 juli 2016. In een email van 23 juni 2020 
bevestigde Jubilee Campaign dat zij hun betrokkenheid bij het initiatief hadden beëindigd om genoemde redenen. 

457  Zoals deze lijsten:  https://www.pakistanbusinessjournal.com/b2b-directory/category/religious-minority-rights-and-welfare-
ngos_2666_1.html  en http://www.ngo.com.pk/rights/minority-rights.htm  

458  Zoals: “Upgrade Minorities for Integrated Development” en de ”Christian Development Organization Of Pakistan” 
459  Zie: https://www.facebook.com/Christian-Social-Uplift-Organization-297058937143816/  
460  Zie: https://www.facebook.com/Minority-Development-Organization-Ghotki-sindh-394506777427336/  Kennelijk alleen actief in 

Sind. Website inactief, met lange tussenpozen tussen ‘posts’.  
461  Zie: https://www.salvationarmypakistan.org/  
462  Zie: https://hfopk.org/   
463  Zie: https://www.claas.org.uk/  
464  Zie: https://www.claas.org.uk/  

https://dorcop.org/
https://peshawardiocese.org/interfaith-dialogue/
http://pakistanchristiancongress.org/
https://www.pakistanbusinessjournal.com/b2b-directory/category/religious-minority-rights-and-welfare-ngos_2666_1.html
https://www.pakistanbusinessjournal.com/b2b-directory/category/religious-minority-rights-and-welfare-ngos_2666_1.html
http://www.ngo.com.pk/rights/minority-rights.htm
https://www.facebook.com/Christian-Social-Uplift-Organization-297058937143816/
https://www.facebook.com/Minority-Development-Organization-Ghotki-sindh-394506777427336/
https://www.salvationarmypakistan.org/
https://hfopk.org/
https://www.claas.org.uk/
https://www.claas.org.uk/
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verdachten van blasfemie. In december 2018 bezocht CTS Nederland en sprak o.m. met 
parlementslid Joël Voordewind (CU).464F

465 
Idara-e-Aman-o Insaf (Committee for Peace and Justice) werd opgericht in 1974 door het RK 
Aartsbisdom Karachi en de protestantse Church of Pakistan en is vooral werkzaam op het terrein 
van sociale gerechtigheid en de rechten van niet-moslim gemeenschappen. Na een aanslag op 
hun kantoor in 2002 waarbij 7 medewerkers in koelen bloede werden vermoord verloor de 
organisatie veel van zijn impact.465F

466 
National Commission on Justice and Peace.466F

467 De NCJP is een in oorsprong katholieke 
organisatie, opgericht in 1985 die zich richt op alle religieuze minderheden en zich bezig houdt 
met capaciteitsontwikkeling, empowerment, belangenbehartiging, media-campagnes (bijv. over 
de noodzaak van onderwijs zonder vooroordelen), onderzoek ed. De NCJP geeft elk jaar een 
Human Rights Monitor -rapport uit met daarin een overzicht van de incidenten rond religieuze 
minderheden in dat jaar. De NCJP heeft regionale kantoren in elk bisdom in Pakistan. 
Het Centre for Social Justice (CSJ), opgericht in 2014, is een niet-gouvernementele 
organisatie die zich bezighoudt met resultaatgericht onderzoek, belangenbehartiging en 
capaciteitsopbouw op het gebied van mensenrechten, vredesopbouw, democratische 
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid voor de mensen in het algemeen en gemarginaliseerde 
groepen in het bijzonder.467F

468 
Over de Ahmadiyya Foreign Mission, genoemd in het vorige ambtsbericht, is geen recente 
informatie vindbaar.  
 
2.3. Naleving en schending mensenrechten 
 
Voor het overkoepelende oordeel van Human Rights Watch zie § 2.  
“The state of human rights across the country is indeed dire”, aldus de Pakistaanse 
mensenrechtencommissie HRCP in haar jaarrapport over 2019 (gepubliceerd op 30 april 2020). 
En dat “dire” begint al direct met de Nationale Mensenrechtencommissie NCHR, die al meer dan 
een jaar niet functioneel is omdat de mandaten van de voorzitter en van 6 van de 7 leden op 30 
mei 2019 verliepen en er een politiek dispuut is uitgebroken over de werving en benoeming van 
opvolgers.468F

469 De HCRP heeft de regering opgeroepen de NCHR onmiddellijk nieuw leven in te 
blazen. De National Commission on the Status of Women en de National Commission on the 
Rights of the Child zijn evenmin actief.469F

470 
 
In zijn rapport over 2019 vatte de HRCP de mensenrechtensituatie als volgt samen: Pakistan’s 
mensenrechtensituatie bleef grimmig (dismal) t.a.v. de naleving van de grondwettelijke 
garanties voor zijn eigen burgers en van de internationale verplichtingen waarbij het partij is. Er 
waren geen belangrijke ontwikkelingen gedurende het jaar in de praktijk van de rechtspleging, 
de handhaving van de openbare orde, het strafbaar stellen van gedwongen verdwijningen, 
verbetering van de status van vrouwen, transgenders en seksuele minderheden, beëindiging van 
kindermishandeling, beëindiging van de belabberde behandeling van burgers van 
minderheidsreligies, of van het aanpakken van de ernstige sociaaleconomische problemen.470F

471 
 

465  Zie: Christians True Spirit. Annual Activity Report 2018-2019 en http://christiantruespirit.com/?p=1162  Meeting at Dutch 
parliament with Joel Voordewind MP.  Algemene website: http://christiantruespirit.com/  

466  Idara-e-Amn-o-Insaf never recovered from the attack that left 7 staffers dead. TheNews.com.pk, 26 sept. 2017. Zie ook: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Idara-e-Amn-o-Insaf  

467  Algemene website: http://www.ncjp-pk.org/  
468  Zie de website van het CSJ op: http://www.csjpak.org/index.php  
469   Hier moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de HRCP, de Human Rights Commission of Pakistan, en de NCHR, de 

National Commission on Human Rights.  
   De HRCP (http://hrcp-web.org/hrcpweb/ ) bestaat sinds 1986 en is een onafhankelijke, democratische non-profit organisatie, 

niet verbonden aan de overheid of aan enige politieke partij.  
 De NCHR (https://nchr.gov.pk/ ) is een onpartijdig overheidslichaam, gecreëerd bij wet in 2012 en daadwerkelijk opgericht in 

mei 2015 “om te voldoen aan verschillende internationale instrumenten waarbij Pakistan partij is of partij zal worden”. De NCHR 
moet jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording afleggen aan het parlement. 

      Zie ook: NCHR dysfunctional for six months. Dawn, 10 nov. 2019. En:  
470   HRCP demands NCHR revival. Press release of the Human Rights Commission of Pakistan, 18 mei 2020 
471   HRCP, State of Human Rights in 2019, key issues (samenvatting).  

http://christiantruespirit.com/?p=1162
http://christiantruespirit.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Idara-e-Amn-o-Insaf
http://www.ncjp-pk.org/
http://www.csjpak.org/index.php
http://hrcp-web.org/hrcpweb/
https://nchr.gov.pk/
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Hoewel de regering openhartig erkent dat de schending van mensenrechten in verschillende 
opzichten onaanvaardbaar hoog blijft, staan mensenrechten niet bovenaan het prioriteitenlijstje 
van de staat. In plaats van institutionele versterking of toepassing van wetgeving, beperkt 
Islamabad zijn daden tot reacties op geïsoleerde incidenten, en dat slechts voor zover die tot 
een zekere mate van publieke verontwaardiging leiden. Een dergelijke aanpak leidt niet tot 
systemische verandering,471F

472 laat staan verbetering. 
 
“Maatschappelijke organisaties, vooral mensenrechtenorganisaties en -activisten, worden 
regelmatig het doelwit van de autoriteiten en worden toenemend geconfronteerd met harde 
registratieprocedures en bedreiging door extremistische groeperingen”, aldus de Pakistaanse 
mensenrechtencommissie in oktober 2019. 
 
2.3.1. Vrijheid van meningsuiting 
 
De vrijheid van meningsuiting is in Pakistan gegarandeerd door de grondwet in Art. 19, dat luidt 
als volgt: Every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall 
be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of 
the glory of Islam or the integrity, security or defence of Pakistan or any part thereof, friendly 
relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of 
court, or incitement to an offence. 
Op de World Press Freedom Index 2020 staat Pakistan op de 145e plaats (van de 180 
landen).472F

473  
 
Pakistan kent een pluriform medialandschap. Er zijn private kranten en tijdschriften en er zijn 
gedrukte media die in handen zijn van de overheid. De onafhankelijkheid en kwaliteit van de 
berichtgeving laat te wensen over. Engelstalige kranten zijn over het algemeen betrouwbaarder 
dan die in Urdu. Naast staatszenders zijn er diverse private radio- en televisiestations in 
Pakistan.473F

474  
 
Pakistaanse media zijn de afgelopen jaren een doelwit geworden van druk uit militaire hoek, om 
meer greep te krijgen op de civiele autoriteiten. Er zijn veel gevallen van censuur geweest 
waarbij het leger diverse methoden heeft gebruikt om druk uit te oefenen. Distributie van 
kranten, met name het toonaangevende Engelstalige dagblad Dawn, werd onderbroken. Media 
zijn bedreigd met het intrekken van advertenties. Signalen van tv-kanalen die zendtijd gaven 
aan oppositievertegenwoordigers werden onderbroken. Journalisten die het aandurfden om 
onderwerpen aan te snijden die door het leger als ‘verboden terrein’ worden beschouwd, zijn 
onderworpen aan intimidatiecampagnes, georkestreerd door de Inter-Services Intelligence. Na 
hun bemoeienis met traditionele media is het establishment begonnen met het zuiveren van het 
internet en sociale media van ongewenste inhoud op grond van de Prevention of Electronic Crime 
Act. Het opvoeren van de regulering van het internet komt feitelijk neer op censuur. De 
autoriteiten hebben Facebook en Twitter gevraagd de identiteit bekend te maken van 
godslasteraars en burgers worden aangemoedigd elkaar aan te geven voor blasfemie op sociale 
media. In een vonnis van het Gerechtshof van Islamabad eiste de rechter zelfs een compleet 
verbod op Facebook indien de site niet wilde meewerken aan het uitbannen van godslasterlijke 
content.474F

475  
Laptops en telefoons mogen daartoe door het Federal Investigation Agency zonder bevel in 
beslag worden genomen. Journalisten blijven ondertussen in het veld gevaar lopen, bijv. om het 
slachtoffer te worden van gedwongen verdwijning. En, zoals al een decennium het geval is: 

 
472   Editorial on the HCRP-report. Dawn, 4 mei 2020. 
473   Reporters without Borders (RSF), World Press Freedom Index 2020. https://rsf.org/en/ranking# Pakistan assessment 2020 
474  Bron: vorige ambtsbericht. 
475  Islamabad High Court suggests making blasphemy law tougher to check its misuse. Dawn, 12 aug. 2017 
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geweld tegen journalisten is de facto  straffeloos. In 2017 werd voor het eerst iemand voor 
‘digitale blasfemie’ ter dood veroordeeld.475F

476 476F

477 477F

478 
Onder de 2016 Prevention of Electronic Crimes Act (PECA), is het Ministerie van Religieuze 
Zaken en Interreligieuze Harmonie verantwoordelijk voor het beoordelen van internetverkeer en 
het melden van godslasterlijke of aanstootgevende inhoud aan de Pakistan Telecommunications 
Authority (PTA) voor mogelijke verwijdering, of aan de Federal Investigative Agency (FIA) voor 
mogelijke strafrechtelijke vervolging.478F

479 
 

Pakistan staat enigszins apart van andere landen waar de media onder druk staan, vanwege het 
feit dat ook de bevolking zelf gemakkelijk te mobiliseren is tegen de persvrijheid. In december 
2019 verzamelden zich demonstranten voor de burelen van de krant Dawn om te protesteren 
tegen de openbaarmaking door Dawn van de Pakistaanse herkomst van een man die kort 
daarvoor in Londen een terreuraanslag had gepleegd. Die bekendmaking zou onpatriottisch en 
lasterlijk zijn geweest. In de dagen daarna vonden meerdere demonstraties plaats tegen Dawn 
en werd gescandeerd om de uitgever en hoofdredacteur op te hangen. Maar in plaats van de 
vrijheid van meningsuiting te verdedigen, deed de Minister voor Mensenrechten Shireen Mazari 
er een schepje bovenop en klaagde over de anti-Pakistaanse agenda van Dawn.479F

480 480F

481 481F

482 
 
Hier speelt ook mee dat vrijheid van meningsuiting en persvrijheid liberale concepten zijn, en in 
het conservatieve Pakistan verkeert het liberale gedachtengoed in crisis. Het valt op dat vooral 
de ahmadi’s in vrijwel al hun betogen over hun situatie teruggrijpen op de relatief liberale 
opvattingen van Ali Jinnah, de “vader des vaderlands” van Pakistan. Jinnah blijft een 
onaantastbaar figuur, maar de verdediging van zijn ideeën is een achterhoedegevecht geworden. 
Premier Khan noemde liberalen ’tuig’. In Pakistan geven de mensen minder om vrijheid (zoals 
gedefinieerd door liberalen) dan om zaken als nationale identiteit, historische vijandigheden, 
sektarisme, tribale banden, territoriale symbolen en traditionele culturele waarden. En dit soort 
gehechtheden wordt alleen maar sterker in een samenleving die zijn autonomie verstoord ziet 
door snelle technologische en maatschappelijke veranderingen. Inmiddels lopen ook liberalen het 
risico het slachtoffer te worden van hate crimes. 482F

483 
 
Daarom zijn niet alleen veiligheidskwesties en onwelgevallige politieke opinies een reden voor 
censuur in Pakistan: ook de conservatieve islamitische moraal weegt zwaar.  
In september 2019 blokkeerde Pakistan 900.000 webpagina’s om hun pornografische, 
blasfemische of anti-statelijke inhoud. In januari 2020 werden de Citizen Protection (Against 
Online Harm) Rules 483F

484 gepresenteerd die bevelen dat sociale media op verzoek binnen 24 uur 
content moeten verwijderen of blokkeren. Bedrijven moeten ook het livestreamen van elk type 
inhoud waarvan de autoriteiten zeggen dat het verwerpelijk is, of wat zij beschouwt als fake 
news, proactief voorkomen. Bedrijven zoals Google, Facebook, Twitter, Apple, Amazon ed, 
verenigd in de Asia Internet Coalition, dreigden vervolgens in harde open brieven hun diensten 
geheel uit Pakistan terug te trekken, waarna de regering inbond. Paradoxaal is dat Imran Khan 

 
476   Reporters without Borders (RSF), Pakistan assessment 2020 (over 2019). 
477   Social media regulation will curb political dissent. Persbericht van de Pakistaanse mensenrechtencommissie HRCP, 14 feb. 2020 
478  Pakistan, in a First, Sentences Man to Death Over Blasphemy on Social Media. New York Times, 12 juni 2017. 
 Zie ook: Pakistan man sentenced to death for blasphemy on Facebook. The Guardian, 11 juni 2017. 
479   US State Department. 2018 Report on International Religious Freedom: Pakistan. 
480   Pakistan newspaper besieged by Islamists calling for editor to be hanged over London Bridge coverage. The Independent, 4 dec. 

2019 
481   London Attack Coverage Prompted Riots Against a Pakistani Newspaper. Voice of America, 4 dec. 2019 
482   Recent attacks against independent media in Pakistan. Persbericht van de HRCP, 16 dec. 2019 
483  Why liberals are losing. Dawn, 9 juli 2016, Zie ook: Liberals in Pakistan fear hate crimes following lynching victim Mashal Khans 

death. Deutsche Welle, 22 maart 2019. 
484  Zie de Citizen Protection (Against Online Harm) Rules, 2020, hier:  

https://mcusercontent.com/3db897db1506081dc74dd704d/files/39198ebc-1e0f-46b8-98f5-
b88eb7ab8bee/CP_Against_Online_Harm_Rules_2020.pdf  

https://mcusercontent.com/3db897db1506081dc74dd704d/files/39198ebc-1e0f-46b8-98f5-b88eb7ab8bee/CP_Against_Online_Harm_Rules_2020.pdf
https://mcusercontent.com/3db897db1506081dc74dd704d/files/39198ebc-1e0f-46b8-98f5-b88eb7ab8bee/CP_Against_Online_Harm_Rules_2020.pdf
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in zijn verkiezingscampagne in 2018 juist veelvuldig gebruik maakte van sociale media; hem 
wordt dan ook hypocrisie verweten.484F

485  
 
Op 1 september 2020 werden vijf dating apps geblokkeerd, waaronder Tinder en Grindr vanwege 
hun “immorele, indecente” inhoud. Dit, nadat de platforms niet hadden gereageerd op verzoeken 
om hun content in lijn te brengen met Pakistaanse regelgeving. Ook Youtube is gevraagd 
“onmiddellijk vulgaire, indecente, immorele, naakte en haatzaaiende content“ te blokkeren voor 
gebruikers in Pakistan. Het platform TikTok ontsnapte aan een blokkering door de gebruiksregels 
ook in het Urdu te vertalen. Op 1 juli werd de computergame  PlayerUnknown's Battlegrounds 
(PUBG) verboden, omdat het verslavend en “zonde van de tijd” zou zijn. Ook televisiefeuilletons 
moeten in lijn worden gebracht met Pakistans culturele, religieuze en morele waarden.485F

486 
Overigens staat de grondwet censuur toe als de glorie van de islam, fatsoen en moraal in het 
geding zijn. 
De blasfemiewetten vormen ook een belemmering op de vrijheid van meningsuiting.486F

487 Het 
voorkomen of beperken van blasfemie is bovendien een van de argumenten om de 
internetvrijheid te beperken.  
Zelfs gevallen van blasfemie in het buitenland kunnen in Pakistan geagiteerde menigtes op de 
been brengen, zoals Nederland en Frankrijk in 2015, 2018 en 2020 mochten ervaren.487F

488 Ook 
koranverbrandingen in het buitenland kunnen steevast rekenen op een reactie in Pakistan, 
waarbij de regering dan oproept tot “respect voor de godsdienst van anderen”.488F

489 En in 
september 2020 trachtte een Pakistaanse terrorist een 2e aanslag te plegen op de Charlie 
Hebdo-kantoren in Parijs (vanwege de herpublicatie van Mohammed-cartoons) niet wetende dat 
de redactie was verhuisd. Hij verwondde toen twee willekeuige voorbijgangers met een mes.489F

490 
 
2.3.1.1. en 2.3.1.2. Relevante ontwikkelingen m.b.t. de vrijheid van meningsuiting 
voor christenen en ahmadi’s  
 
Zie voor dit onderwerp tevens § 3.4.3 “Vrijheid van meningsuiting over religieuze minderheden” 
in het vorige ambtsbericht en § 1.4.3. “Houding van de media t.a.v. christenen en ahmadi’s” in 
dit ambtsbericht. 
 
De hierboven geschetste toenemend repressieve ontwikkelingen m.b.t. de vrijheid van 
meningsuiting treffen alle Pakistani.  
Religieuze minderheden, waaronder christenen en ahmadi’s, beschikken over eigen media. 
Christenen zijn doorgaans vrij om boeken en tijdschriften uit te brengen, binnen de grenzen van 
de blasfemie wetgeving. Niettemin worden christelijke organisaties sterk ontmoedigd om 
drukpersen te bezitten, behalve de Bible Society of Pakistan, wiens werk nauw wordt 
gecontroleerd.490F

491 Bijbels en boeken over het christendom en over christelijke ethiek (en ook 
over het boeddhisme, jodendom, esoterica ed.) zijn gewoon verkrijgbaar in boekhandels, 
inclusief academische werken waarin een zekere mate van kritische analyse kan worden 
verwacht. Er zijn ook specifieke christelijke boekhandels, die online bestellingen opnemen.491F

492  

 
485  Zie: Facebook Google and Twitter Rebel Against Pakistans Censorship Rules. New York Times, 27 feb. 2020. Zie de 1e brief van de 

Asia Internet Coalition aan PM Imran Khan over de Citizen Protection Rules, 15 februari 2020, hier: https://aicasia.org/wp-
content/uploads/2020/02/AICs-Representation-on-Pakistan%E2%80%99s-Citizens-Protection-Rules-Against-Online-Harm.pdf  

486  Tinder other dating apps blocked in Pakistan over immoral indecent content. The International News, 1 september 2020. Zie ook: 
Pakistan temporarily bans popular online game PUBG. The Express Tribune, 1 juli 2020. Het verbod duurde een maand.  

487   De strafbaarheid van godslastering als beperking van de vrijheid van meningsuiting vraagt enige relativering. Godslastering is in 
veel landen (ook Westerse landen) nog steeds een strafbaar vergrijp. In Nederland werd godslastering in 2014 uit het Wetboek 
van Strafrecht gehaald.  

488   Ref.: de anti-Nederlandse demonstraties in Pakistan n.a.v. de cartoonwedstrijd van PVV-leider Wilders; en de anti-Charlie Hebdo 
demonstraties in 2015 en 2020, zie: Thousands protest in Pakistan over reprinting of Mohammad cartoons in France. Reuters, 4 
september 2020  

489  Pakistan condemns desecration of Quran in Sweden, Norway. Dawn, 1 september 2020 
490  Paris Suspect Said Attack Was Aimed at Paper That Mocked Islams Prophet. New York Times, 26 sept. 2020 
491  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 23. 
492  Vertrouwelijke bron 

https://aicasia.org/wp-content/uploads/2020/02/AICs-Representation-on-Pakistan%E2%80%99s-Citizens-Protection-Rules-Against-Online-Harm.pdf
https://aicasia.org/wp-content/uploads/2020/02/AICs-Representation-on-Pakistan%E2%80%99s-Citizens-Protection-Rules-Against-Online-Harm.pdf
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Christenen hebben ook eigen TV-uitzendingen. Catholic TV Pakistan dateert uit 2009 en is een 
kabel-TV-kanaal beschikbaar in drie bisdommen: Lahore, Hyderabad en Faisalabad. Alleen al in 
Lahore bereikt het ongeveer een half miljoen kijkers. In totaal zijn er 18 katholieke en 
protestantse TV-kanalen, 11 via satelliet en 7 via kabel. Gospelmuziek vormt een belangrijk deel 
van het aanbod.492F

493  
 
Ahmadi’s hebben weinig vrijheid van meningsuiting in Pakistan. Ahmadi-schrijvers moeten bij 
publicatie aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo mogen zij niet citeren uit de koran, bepaalde 
termen (die volgens moslims een specifieke religieuze betekenis hebben) zijn voor hen taboe en 
ook dient op de voorpagina een ‘waarschuwing’ afgedrukt te worden dat het een publicatie van 
en voor ahmadi’s betreft. Ahmadi-publicaties mogen niet in het openbaar worden verkocht.493F

494 
De media-beperkingen voor ahmadi’s vloeien m.n. voort uit het feit dat zij hun geloof niet 
mogen verspreiden en dat zij zich niet mogen voordoen als moslims.  
Veel digitale mediaproducties voor ahmadi’s (zoals TV- en radioprogramma’s) worden in Londen 
of Toronto gemaakt.494F

495 
 
Er zijn in de verslagperiode geen bronnen gevonden die melding maken van nieuwe, specifieke 
maatregelen die de vrijheid van meningsuiting voor christenen en ahmadi’s beperken. Wel is 
sprake van een in het algemeen afnemend klimaat van tolerantie voor religieuze minderheden: 
zij moeten in hun publieke uitingen in toenemende mate voorzichtig zijn om de religieuze 
gevoelens van de meerderheid niet te kwetsen. Kortom: zelfcensuur. Nadat op 29 juli 2020 in 
Pesjawar een ahmadi was doodgeschoten ín de rechtszaal zweeg zelfs de NCJP, de 
mensenrechtenorganisatie van de katholieke bisschoppen, die gewoonlijk persverklaringen 
publiceert over incidenten van geweld en discriminatie van religieuze minderheden. Tekenend is 
ook dat het redactionele beleid van de christelijke zender Radio Veritas Asia Urdu Service zowel 
nieuws van politieke en economische aard als berichtgeving tegen het establishment verbiedt. 
“De geest is uit de fles. Degenen die vreedzaam voor zichzelf en voor anderen spreken wordt het 
zwijgen opgelegd. De staat kan het religieuze sentiment niet langer beheersen”, aldus de 
katholieke journalist Kamran Chaudhry.495F

496 
 
2.3.1.3. Collectieve aanklacht van blasfemie tegen ahmadi’s in Rabwah 
 
Tweemaal, op 15 december 1989 496F

497 en op 8 juni 2008 497F

498 werd de hele ahmadi-bevolking van 
Rabwah aangeklaagd voor blasfemie. Een vertrouwelijke bron meldde in 2016 dat deze zaken 
nog steeds als een zwaard van Damocles boven Rabwah hangen.498F

499 Dit is mogelijk juist, nu 
geen informatie is gevonden dat een aangifte (First Information Report) een beperkte 
geldigheidsduur zou hebben. Een speciaal rapport van het Britse Home Office over ahmadi’s in 
Pakistan uit maart 2019 noemt de beide aanklachten driemaal, maar meldt geen nieuwe 
ontwikkelingen.499F

500  
 
2.3.2. Vrijheid van vereniging en vergadering 
 
De relevante artikelen van de Pakistaanse Grondwet over de vrijheid van vereniging en 
vergadering luiden als volgt:  
Art. 16: Every citizen shall have the right to assemble peacefully and without arms, subject to 
any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order.    

 
493  Going for a song Rising Stars shine in Lahore. UCA News, 7 november 2019 
494   Zie ook het thematisch ambtsbericht over de positie van chistenen en ahmadi’s in Pakistan van november 2014. 
495  Vertrouwelijke bron. 
496  When the genie is out of the bottle. UCA News, 20 augustus 2020 
497  Charge Sheet (FIR) Against the Entire Ahmadi Population of Rabwah. Persecution.org, 15 december 1989 
498  Police book whole town on religious grounds. HCRP-blog, 9 juli 2008 
499   Zie ambtsbericht uit 2017 over ahmadi’s en christenen in Pakistan.  
500  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, in §6.3.11,  §8.5.3. en in Annex D, §6. Aangenomen mag worden dat indien er 

nieuwe ontwikkelingen in deze zaken zouden zijn; deze hier zouden zijn genoemd.  
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Art. 17: (1) Every citizen shall have the right to form associations or unions, subject to any 
reasonable restrictions imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan, 
public order or morality. (2)  Every citizen, not being in the service of Pakistan, shall have the 
right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restrictions imposed 
by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan . . .  provided  that no  political 
party shall promote sectarian, ethnic, regional hatred or animosity, or be titled or constituted as 
a militant group or section. 
 
Volgens de wet mogen districtsautoriteiten bijeenkomsten van meer dan vier personen zonder 
toestemming van de politie voorkomen. De wet staat de regering toe om om veiligheidsredenen 
alle bijeenkomsten en processies te verbieden, behalve begrafenisstoeten. Over het algemeen 
verboden de autoriteiten ahmadi’s om conferenties of bijeenkomsten te houden. De grondwet 
voorziet in Art. 17 in vrijheid van vereniging onder voorbehoud van bepaalde wettelijke 
beperkingen.500F

501 
Desondanks vonden in de verslagperiode meermalen zonder toestemming protestmarsen, 
openbare stakingen en demonstraties plaats, sommige met een gewelddadig verloop.501F

502 
 
De overheid heeft in 2015 een nieuw online registratieregime en een meer beperkend soort 
werkvergunning voor ingo’s voorgeschreven. Het daarvoor te doorlopen registratieproces brengt 
uitgebreide vereisten aan documentatie met zich mee, meerdere controleniveaus en constante 
onderzoeken en intimidatie door het veiligheidsapparaat en andere overheidsdiensten. In april 
2019 verschenen 20 ingo’s wier registratieaanvragen in 2018 door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken werden afgewezen voor een commissie van beroep. De hoorzittingen gaven 
geen inzicht in de redenen voor de oorspronkelijke afwijzingen, noch een gelegenheid om te 
bespreken hoe de ingo’s hun programma's konden aanpassen voor een succesvolle 
beroepsprocedure. 
De jaren van onzekerheid over de registratiestatus hadden ook een negatieve invloed op de 
ingo’s die geen definitieve afwijzing hadden ontvangen. Zonder een duidelijke status vonden die 
het moeilijk om langetermijnplannen te ontwikkelen en langetermijnfinanciering aan te trekken 
en moesten ze vertrouwen op lokale partners of centrale financiering vanuit hun hoofdkantoor. 
Ze werden geconfronteerd met extra hindernissen bij het werven van fondsen, het openen van 
bankrekeningen en het verkrijgen van belastingvrije status van de Federal Board of Revenue. In 
gevallen waarin ingo’s erin slaagden zich te registreren, kregen ze alsnog te maken met 
personeelsbeperkingen en overheidsbemoeienis met hun  activiteiten en met hun 
overeenkomsten met lokale partners. Ook kregen ze te maken met een toename van het aantal 
visumweigeringen voor internationaal personeel en consultants. Door het gebrek aan 
transparantie en de onvoorspelbaarheid van het registratieproces hebben sommige hun 
activiteiten in Pakistan beëindigd. 
Alleen al door het weigeren van een subgroep van 11 ingo’s loopt Pakistan meer dan 
130.000.000 dollar aan ontwikkelingsfondsen mis. De totale schade is nog aanzienlijk groter.502F

503   
 
De overheid beperkte op dezelfde manier het werk van door het buitenland gefinancierde lokale 
ngo's, met een afzonderlijk registratieregime, certificaten van geen bezwaar en andere 
vereisten. De autoriteiten eisten van ngo's dat ze geen-bezwaarcertificaten hadden vóórdat ze 
buitenlandse financiering accepteerden, ruimtes huurden voor evenementen, of aan gevoelige 
mensenrechtenkwesties werkten. Zelfs wanneer lokale ngo's die buitenlandse financiering 
ontvingen op de juiste manier waren geregistreerd, wees de regering vaak hun verzoeken om 
certificaten van geen bezwaar tóch af. Binnenlandse ngo's werden regelmatig door de overheid 
gecontroleerd en lastiggevallen, zelfs als ze in het bezit waren van alle vereiste papieren. 
 

 
501  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 25. 
502   Zie bijv.§ 1.2. “Politieke ontwikkelingen” voor een beschrijving van diverse demonstraties en § 1.1.1.2 voor de opruiende 

Khatme-Nabuwwat bijeenkomsten bij Rabwah.  
503  Government kicks out 18 INGOs after rejecting final appeal. Dawn, 6 december 2018 
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De negatieve attitude jegens (i)ngo’s zou voortkomen uit het feit dat Save the Children in 2011 
de verblijfplaats van Osama Bin Laden aan de CIA zou hebben doorgegeven (wat de organisatie 
ontkent), en vanwege de verdenking dat sommige ngo’s onder een dekmantel van liefdadigheid 
spionnen in Pakistan inzetten, vooral als zij werkzaam zijn in onrustige gebieden waar militaire 
operaties plaatsvinden. Ook geeft Pakistan als argument voor de restricties dat het i.h.k.v. de 
Financial Action Task Force (FATF) meer greep wil krijgen op terrorismefinanciering. Dit laatste 
geldt met name voor binnenlandse ngo’s die buitenlandse financiering ontvangen.503F

504 
 
2.3.2.1. Relevante ontwikkelingen voor christenen en ahmadi’s  
 
De vrijheid van vereniging en vergadering van christenen werd in de verslagperiode, voor zover 
bekend, door de autoriteiten niet extra beperkt. De vrijheid van vergadering van ahmadi’s echter 
wel. Ahmadi’s mogen geen conferenties of publieke bijeenkomsten houden. 504F

505  
 

2.3.3. Vrijheid van godsdienst en overtuiging 
 
De Pakistaanse Grondwet stelt het volgende over de vrijheid van godsdienst: 
 
Art. 2: Islam shall be the State religion of Pakistan. 
Art. 20: Subject to law, public order and morality, (a)  every citizen shall have the right to 
profess, practice and propagate his religion; and (b) every religious denomination and every sect 
thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions.   
Art. 31. (1)  Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan, individually and collectively, 
to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam 
and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life 
according to the Holy Quran and Sunnah.  
(2)  The State shall endeavor, as respects the Muslims of Pakistan, (a)  to make the teaching of 
the Holy Quran and Islamiat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic 
language and to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran;(b) to 
promote unity and the observance of the Islamic moral standards; and (c) to secure the proper 
organization of Zakat,(usher) auqaf and mosques.   
 
Ook artikel 25 lid 1 is hier van belang: “All citizens are equal before law and are entitled to equal 
protection of law.” Van belang is voorts dat Art. 20 door het Pakistaanse Hooggerechtshof heel 
breed wordt geïnterpreteerd.505F

506 In de praktijk evenwel wordt de public order, waaraan de 
godsdienstvrijheid ondergeschikt is, in Pakistan nu anders geïnterpreteerd dan toen dit werd 
geformuleerd. In het verleden zouden fanatiekelingen die religieuze minderheden aanvallen 
ervan beschuldigd worden de openbare orde te hebben verstoord. In de loop der jaren is dit 

 
504  Zie: Pakistan orders expulsion of 29 international NGOs. Financial Times, 14 december 2017. Zie ook (o.m. voor een lijst van 

afgewezen organisaties): Govt refuses to register 42 NGOs. The Express Tribune, 15 februari 2019. Zie ook: Government kicks 
out 18 INGOs after rejecting final appeal. Dawn, 6 december 2018. Zie ook: US State Department. 2019 Country Reports on 
Human Rights Practices. Pakistan, blz. 26 

505   Zie vorige ambtsbericht. Zie ook: UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 8.1.5.  
506   In zijn uitspraak van 19 juni 2014 over religieuze minderheden stelde het Supreme Court het volgende in §15b en 15c:  
 “(b) The right to religious conscience is a fundamental right. It has not been subjected or subordinated to any other provision of 

the Constitution because it is only subject to law, public order and morality and not to any religious clauses of the Constitution. 
The very term law, public order and morality has been used in non-religious terms as the notion of law or public order or morality 
is not reducible to the Islamic meanings of these terms. Therefore, Article 20 has a certain preeminence in the Constitution being 
only subject to the general restrictions of law, public order and morality, which three terms cannot be interpreted or used in such 
a restrictive way as to curtail the basic essence and meaning of the pre-eminent right to religious conscience. 

 (c) The right to profess and practice is conferred not only on religious communities but also on every citizen.  What this means is 
that every citizen can exercise this right to profess, practice and propagate his religious views even against the prevailing or 
dominant views of its own religious denomination or sect. In other words, neither the majority religious denominations or sect nor 
the minority religious denomination or sect can impose its religious will on the citizen. Therefore, not only does it protect religious 
denominations and sects against each other but protects every citizen against the imposition of religious views by its own fellow 
cobelievers. It needs to be mentioned here that every citizen would necessarily include both males and females (Article 263), 
which point needs emphasis considering the exclusion or subordination of women in relation to numerous forms of religious 
practices. 
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beeld langzaam gekanteld. Nu worden religieuze minderheden, zoals de ahmadi, vaak 
beschouwd als ontwrichtende agitatoren en dus als een bron van wanorde, enkel en alleen 
omdat hun ‘anders zijn’ als provocatief wordt beschouwd. Daarmee draait ook de taak van de 
staat om: Om public order te handhaven moet provocatie worden vermeden en dat betekent 
inperking van de religieuze vrijheid van minderheden.506F

507  
 
Naast de grondwet bevat ook het strafrecht bepalingen over religie, bijv. over blasfemie. Deze 
blasfemiewetgeving zoals genoemd in het vorige ambtsbericht is nog steeds van kracht. Voor de 
volledige teksten zie bijlage III. Het gaat om Artikel 295 t/m Artikel 298c van het Wetboek van 
Strafrecht. De artikelen 295 t/m 298a zijn van toepassing op alle Pakistani, óók de moslims. De 
artikelen 298b en c gelden alleen voor “hen die zich ahmadi’s noemen”. De artikelen 298b en c 
vormen een beperking op de godsdienstvrijheid zoals genoemd in de Grondwet. De ahmadi’s zijn 
de enige groep wiens godsdienstuitoefening specifiek, en wettelijk, aan banden wordt gelegd. 
USCIRF meent dat het geloof van ahmadi’s hiermee “in wezen gecriminaliseerd” is.507F

508  De anti-
ahmadi wetgeving is evenwel niet ongrondwettelijk. Dit was reeds in 1993 in een uitspraak van 
het hooggerechtshof vastgesteld.508F

509 
 
Overigens zijn ook de artikelen 295 t/m 298a niet “symmetrisch”. Zo zijn de belediging of 
ontheiliging van Mohammed en de Koran expliciet strafbaar, maar is er geen vergelijkbare 
bepaling voor belediging van Jezus Christus of de Bijbel. Weliswaar kan ontheiliging van (bijv.) 
de Bijbel bestraft worden met maximaal 10 jaar gevangenisstraf en een boete op grond van 
Artikel 295a; ontheiliging van de Koran leidt onherroepelijk tot een levenslange gevangenisstraf 
(Art. 295b). Wie de profeet Mohammed beledigt kan de doodstraf krijgen. 
 
De US Commission on International Religious Freedom (USCIRF) doet sinds 1998 aanbevelingen 
aan de regering in Washington over het aanwijzen van landen als ‘Country of Particular Concern’ 
in het kader van de International Religious Freedom Act (IRFA). Sinds 2002 beveelt USCIRF aan 
om Pakistan die status te geven. In 2018 nam het State Department die aanbeveling voor het 
eerst over, en in december 2019 wederom. De CPC-status betekent dat Pakistan zich (volgens 
de VS) schuldig maakt aan “systematische, voortdurende en flagrante schendingen” van de 
vrijheid van godsdienst. Pakistan bevindt zich daar in het gezelschap van landen als Birma, 
China, Eritrea, Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië. De CPC-status geeft de VS de mogelijkheid 
om Pakistan sancties op te leggen; dat gebeurde evenwel niet want daarvoor werd in 2018 en 
2019 een ‘waiver’ afgegeven om redenen van het Amerikaanse nationale belang.509F

510  
 
De christelijke organisatie Open Doors noemt in haar jaarrapport 2020 Pakistan het land met de 
op 4 na ernstigste christenvervolging, na Noord-Korea, Afghanistan, Somalië en Libië.510F

511 In 
2017 stond Pakistan nog op de 3 na onderste plek.511F

512 Het Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge beoordeelt de situatie voor christenen anders (in nov. 2018): “De christelijke 

 
507  EASO. Pakistan Meeting Report, oktober 2017, blz. 25 
508   US Commission on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2020 (m.b.t. 2019), blz 1. 
509  De zgn. Zaheeruddin-casus bevestigde de grondwettelijkheid van de anti-ahmadi-wetten “because the amendments were said to 

protect public order. And therefore, criminalizing the peaceful practice of the Ahmadis was not a violation of a fundamental right 
to religious freedom because a fundamental right to religious freedom is protected only subject to public order. So if the law 
privileges public order, it is not inconsistent with the right to religious freedom. So in order to protect public order, the Ahmadiyya 
practice “must be restricted”. Zie: EASO. Pakistan Meeting Report, oktober 2017, blz. 30 

510   United States Takes Action Against Violators of Religious Freedom. US State Department, 18 dec. 2019. Zie ook: US Commission 
on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2019 (m.b.t. 2018) en het Annual Report 2020 (m.b.t. 2019). In 
beide jaren werden evenwel geen sancties tegen Pakistan ingesteld “as required in the ‘important national interest of the United 
States.’ Voor 2020 beveelt USCIRF de Amerikaanse regering aan de waiver op te heffen en met Pakistan een bindende 
overeenkomst aan te gaan “om de Pakistaanse regering aan te moedigen zinvolle stappen te zetten om schendingen van de 
godsdienstvrijheid aan te pakken met vastgelegde benchmarks”. Een bindende overeenkomst zou een constructief instrument 
kunnen zijn naar een route weg van de CPC-status en naar een verbetering van godsdienstvrijheid, vooral voor religieuze 
minderheden, aldus het advies. Zie: USCIRF Policy Update Pakistan 2020. Pursuing an IRFA Binding Agreement with Pakistan. 
NB: een waiver afgeven betekent : afstand doen van een bepaalde verplichting. 

511   Zie  https://worldwatch.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/  
512   Zie de Open Doors World Watch List 2017 : https://www.worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2017/04/4837428.pdf  

https://worldwatch.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/
https://www.worldwatchmonitor.org/wp-content/uploads/2017/04/4837428.pdf
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minderheid in Pakistan is gewoonlijk vrij zijn geloof in openheid te belijden. Deze minderheid 
wordt niet door wetgeving gediscrimineerd,512F

513 maar wel door segmenten van de samenleving op 
het gebied van bedrijfsleven, onderwijs en de arbeidsmarkt”.513F

514 
 
De godsdienstvrijheid heeft ook -en misschien wel juist- een keerzijde voor gewone moslims 
omdat deze geleidelijk een keurslijf dreigt te worden, waardoor gelovigen onnodige en/of 
ongewenste handelingen verrichten, opdat zij maar geen aanstoot geven en zich gedragen cf. 
wat ‘maatschappelijk wenselijk’ is. Dit leidt tot een zekere fear-based living.514F

515  
 
Voor de impact van de blasfemiewetgeving op de vrijheid van godsdienst zie § 2.3.3.1 hieronder.  
 
2.3.3.1. Wijzigingen in de toepassing van blasfemiewetgeving sinds 2017   
 
“. . . no sentence of a lower court in blasphemy laws (which are non-discriminatory) has been 
upheld by the higher courts and no one has been punished under these laws.”515F

516 
 
De toepassing van de blasfemiewetgeving lijkt sinds 2017 niet daadwerkelijk gewijzigd. 
Weliswaar kunnen er sinds 2017 hogere straffen worden gegeven voor valse aangiftes (zie § 
2.1.1.1. “Wijzigingen in de blasfemiewetgeving sinds 2017”) maar de gemiddelde duur van 
blasfemiezaken is dusdanig dat het nog te vroeg is om te beoordelen of dat in de praktijk ook 
heeft leidt tot het beoogde doel: minder valse aangiftes.  
 
Wel zijn er, voor het eerst in 24 jaar, stappen gezet om de toepassing van die wetten te 
wijzigen. 
De Senate Functional Committee on Human Rights, reeds genoemd in het vorige ambtsbericht, 
is in 2017 een debat aangegaan over manieren om misbruik van de godslasteringswetten te 
voorkomen “zonder de gevoelens van het volk te beledigen of de wetten te wijzigen”. Dit, op 
basis van een rapport van Pakistan’s Nationale MensenrechtenCommissie NCHR, van aug. 
2016.516F

517 In dit rapport werden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan: 
- Verplicht stellen dat alleen politiemensen vanaf het niveau superintendent de bevoegdheid 

hebben om blasfemiezaken te onderzoeken; 
- Vervolging van meineed (door bijv. getuigen) in blasfemiezaken; 
- Vrijlating op borgtocht mogelijk maken voor alle blasfemieaanklachten;  
- Het betrekken van de overheid bij blasfemiezaken. De NCHR is zich bewust dat deze 

suggestie op gespannen voet staan met de onafhankelijkheid van de rechter, maar de 
tekortkomingen bij onderzoek en vervolging van blasfemie zijn dusdanig dat zij dit als 
tijdelijke maatregel acceptabel acht. 

- Vergeving. De Raad wijst erop dat de profeet Mohammed vergeving toestaat voor personen 
die berouw tonen.  

 
Ditmaal leek de commissie de steun te krijgen van verschillende ministeries, waaronder het 
Ministerie van Religieuze Zaken en politieke partijen. Er zijn ook inspanningen geleverd om de 

 
513   Op één uitzondering na: De president en premier van Pakistan moeten moslims zijn op grond van Art 41(2) en Art. 91(3) van de 

Grondwet. Er is evenwel ook een grondwettelijke bepaling ten voordele van Christenen (Art. 37(h): zij mogen alcohol gebruiken 
in hun liturgie (!).  

514  BAMF. Länderreport Pakistan; Lage der Christen, november 2018, blz. 1-2. 
515  Een voorbeeld: In bepaalde hotels wordt alcohol alleen geserveerd aan mensen die bereid zijn een verklaring in te vullen waarin 

naast persoonlijke gegevens ook moet worden verklaard dat men geen moslim is. De barman is daartoe niet verplicht, maar uit 
voorzichtigheid om iets on-islamitisch te doen, vraagt hij dit. En zulke handelingen worden dan langzaam maar zeker tot 
standaardprocedure, zo suggereert een vertrouwelijke bron. 

516  Aldus de Pakistaanse delegatie in de VN-mensenrechtenraad in Genève in 2017. Zie : Human Rights Council. Working Group on 
the UPR, National Report by Pakistan, 4 sept. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-1), blz 22. 

517  Het rapport is getiteld: Submissions on Proposed Procedural Amendments to Check the Misuse of Blasphemy Law in Pakistan 
before the Functional Committee on Human Rights, Senate of Pakistan. dd. 9 augustus 2016. Zie het rapport hier: 
https://nchr.gov.pk/wp-content/uploads/2018/06/en1_1_Blasphemy.pdf  

https://nchr.gov.pk/wp-content/uploads/2018/06/en1_1_Blasphemy.pdf
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Council of Islamic Ideology (CII) bij het overleg te betrekken.517F

518 Op 9 februari 2018 bood het 
senaatscomité een rapport aan aan de Senaat met procedurele voorstellen ter voorkoming van 
misbruik van de blasfemiewetten. Op dezelfde dag besloot het Comité de discussie in eigen kring 
tot nader order te verdagen. Uit de website van de Senaat blijkt niet dat men daarna ooit nog op 
dit thema is teruggekomen, noch wat er met het rapport is gebeurd. Ook is het rapport kennelijk 
niet bekend gemaakt.518F

519 De pers meldt dat in ieder geval wordt voorgesteld om voor valse 
beschuldigingen dezelfde strafmaat te hanteren als voor het delict waarop de valse beschuldiging 
betrekking heeft.519F

520 
 
Hoewel zeker ook moslims worden bestraft voor godslastering, worden religieuze minderheden 
er proportioneel gezien vaker van beschuldigd.520F

521 Zo zou ca. een kwart van alle 
blasfemiebeschuldigingen tegen christenen zijn gericht.521F

522  
Valse casus onder de blasfemiewetten worden regelmatig gebruikt om christenen (minderheden) 
te terroriseren.522F

523  Dit, vanuit zeer diverse motieven die vaak maar ten dele een religieuze 
achtergrond hebben. De HRCP en het Hooggerechtshof stellen zelfs expliciet dat de meerderheid 
van blasfemiebeschuldigingen vals is en voortvloeit uit geschillen over onroerend goed of uit 
persoonlijke of familievetes, en dat zij onvermijdelijk leiden tot geweld tegen de betrokken 
gemeenschap.523F

524 De blasfemiewetgeving wordt overigens ook regelmatig gebruikt tegen 
moslims. Bijv. tegen zij die onwenselijk geachte (bijv. liberale of seculiere) visies uitdragen,524F

525 
of tegen kritische bloggers of mensen die vragen stellen bij de rol van de strijdkrachten.525F

526 Of 
tegen mensen bij wie, ook na onderzoek, geen enkel reëel vermoeden van blasfemie 
opdoemt.526F

527  
 
Een beschuldiging van blasfemie -terecht of onterecht, voor christenen of voor moslims- heeft 
grote impact. Angst van advocaten en angst van rechters voor “de wraak van het volk” maken 
dat blasfemiezaken lang kunnen duren. In 2019 werd het vonnis voor de van blasfemie 

 
518   State of Human Rights in 2017. Human Rights Commission of Pakistan. Maart 2018. Blz 95. 
519   Zie:  http://www.senate.gov.pk/en/news_content.php?id=2671 en   http://openparliament.pk/senate-takes-up-most-of-its-

agenda-5/  
520  Pakistani Panel Urges Harsher Penalty for False Blasphemy Accusations. Voice of America, 6 maart 2018 
521   BAMF. Länderreport Pakistan; Lage der Christen, november 2018, blz. 2. 
522  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 5 
523  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 88. 
524  Het Hof schreef: “It is an unfortunate fact which cannot be disputed that in many cases registered in respect of the offence of 

blasphemy false allegations are leveled for extraneous purposes and in the absence of adequate safeguards against 
misapplication or misuse of such law by motivated persons the persons falsely accused of commission of that offence suffer 
beyond proportion or repair. The majority of blasphemy cases are based on false accusations stemming from property issues or 
other personal or family vendettas rather than genuine instances of blasphemy and they inevitably lead to mob violence against 
the entire community.” Zie: Submissions on Proposed Procedural Amendments to Check the Misuse of Blasphemy Law. NCHR, 
aug. 2016. 

525  Geruchtmakend was het geval van Mashal Khan, een student (een moslim) die op de Universiteit van Mardan werd gelynched 
door zijn medestudenten nadat hij door de universiteitsstaf vals was beschuldigd van blasfemie. Khan had kritiek geuit op de 
leiding van de universiteit. Zie: “Pakistan student killed over 'blasphemy' on university campus”, BBC News, 13 april 2017. 
Uiteindelijk werden tientallen daders van de moord gearresteerd en berecht door het Anti Terrorism Court. Eén van het kreeg de 
doodstraf, 5 anderen levenslang, en 25 anderen kregen elk 4 jaar. Zie ook het artikel over de lynching van Khan op de 
engelstalige Wikipedia, dat wordt ondersteund met 68 bronvermeldingen.  Zie ook HCRP jaarrapport 2017, blz. 92. 

526   Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik betreft het verhaal van een man in de dodencel, wiens familie aan FIDH vertelde hoe hij 
had getracht mensen aan te geven die zich bezighielden met illegale visserij. Hij werd eerst overgeplaatst naar een andere 
afdeling van het bedrijf en kort daarna werd zijn salaris niet meer betaald. Uiteindelijk werd hij beschuldigd van godslastering 
omdat hij - volgens zijn familie - het probeerde om achter 'machtige mensen' aan te gaan, voor wie de beschuldiging van 
godslastering een effectieve manier was om hem het zwijgen op te leggen. Uit: Punished for being vulnerable. How Pakistan 
executes the poorest and the most marginalized in society. FIDH-HCRP, oktober 2019, blz 18. 

527  Het geval van professor Prof. Khalid Hameed’s, lector Engels op Egerton College in Bahawalpur haalde zelfs de New York Times. 
Hameed werd in maart 2019 op de universiteit van achteren met een zwaar hangslot neergeslagen en vervolgens doodgestoken 
door Khateeb Hussain, een student van ca. 20 jaar. Prof. Hameed zou de islam beledigd hebben. Hameed was een gelovig 
moslim, had al diverse Haj’s naar Mekka gemaakt en had nooit een probleem gehad met religieuze fanatiekelingen. In brede kring 
was men “at a loss” wat zijn moord zou kunnen hebben rechtvaardigen. De dader beweerde dat Prof. Hameed “dagelijks uiterst 
beledigende opmerking maakte en tegen de islam blafte” maar hij kon tijdens zijn ondervraging geen enkel voorbeeld noemen. 
Zes maanden later was er nog geen tenlastelegging uitgevaardigd tegen Hussain, en ook niet tegen een geestelijke van Tehreek-
e-Labbaik die hem zou hebben aangezet de moord te plegen. Zie: A Professors Killing Sends a Chill Through a Campus in 
Pakistan. New York Times, 17 sept. 2019 

http://www.senate.gov.pk/en/news_content.php?id=2671
http://openparliament.pk/senate-takes-up-most-of-its-agenda-5/
http://openparliament.pk/senate-takes-up-most-of-its-agenda-5/
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veroordeelde Wajih-ul-Hassan nietig verklaard. Hij was in 2002 ter dood veroordeeld en had al 
bijna 18 jaar in de gevangenis gezeten.527F

528 In maart 2013 werd Junaid Hafeez gearresteerd en 
beschuldigd van blasfemie terwijl zijn liberale attitudes waarschijnlijk de werkelijke reden waren 
achter de beschuldiging. In december 2019, na 6½ jaar gevangenschap, waarvan 5 jaar in 
eenzame opsluiting omdat andere gevangenen hem aanvielen, werd hij ter dood veroordeeld 
door de 8e rechter in zijn zaak en bijgestaan door zijn 3e advocaat. De eerste advocaat had de 
verdediging van Hafeez opgegeven vanwege doodsbedreigingen; de 2e werd in de rechtszaal met 
de dood bedreigd door de advocaat van de aanklager en werd een maand later ook 
daadwerkelijk vermoord; en ook zijn 3e advocaat ontving doodsbedreigingen.528F

529 
 
De zaak Aasia Bibi (zie § 1.2 “Politieke ontwikkelingen”) heeft er o.m. toe geleid dat rechters 
zeer beducht zijn geworden voor blasfemiezaken met als gevolg: afschuiven, doorschuiven, 
vertraging. Vooral bij lagere rechtbanken zijn er rechters die niet langer blasfemiezaken willen 
behandelen en advocaten die onderduiken, m.n. christelijke advocaten. Ook de opkomst van het 
extreme anti-ahmadi Khatam-e-Nabuwwat lawyers forum, wier advocaten met een grote groep 
thugs de rechtszaal betreden en intimiderende slogans schreeuwen, schrikken de bona fide 
advocatuur (en rechters) af. Anderzijds wordt ook beweerd dat lagere rechtbanken 295-C-zaken 
juist snel met een doodvonnis afhandelen, om er van af te zijn. Wat dan weer leidt tot een 
stortvloed aan hoger-beroepszaken.529F

530 530F

531 
 
Zo diende op 17 september 2019 het hoger beroep in de zaak van Sawan Masih (een christelijke 
schoonmaker die al sinds 2013 gevangen zit voor een blasfemische opmerking en in 2014 de 
doodstraf kreeg). De rechter weigerde de zaak te horen en schoof de behandeling door naar een 
zittingskamer bij het Anti-Terrorism Court. Op 13 feb. 2020 werd de zaak wederom verdaagd, en 
in totaal gebeurde dat reeds 15 maal.531F

532 532F

533 
Pastor Zafar Bhatti onderging een vergelijkbaar traject. Hij zit gevangen sinds juli 2012 op 
verdenking van blasfemie waarvoor hij in 2017 levenslang kreeg. Op 10 oktober 2019 werd zijn 
beroep voor de 10e keer verdaagd. De rechter stelde: “Mijn geweten staat mij niet toe deze zaak 
te horen”. Inmiddels is de behandeling 15 maal verdaagd en is nu uitgesteld tot na de corona-
pandemie.533F

534 Ook de blasfemiezaak rond Aasia Noreen Bibi duurde ca. 10 jaar. 
 
Een beschuldiging van blasfemie heeft ook gevolgen voor familieleden van een verdachte, want 
het sociale stigma op godslastering is sterk in Pakistan. Een beschuldiging kan een heel dorp op 
de been brengen. Voor gezinnen van individuen die beschuldigd zijn van godslastering kan de 
situatie in hun huis of buurt onhoudbaar worden, zelfs voordat de rechtszaak is afgelopen. 
Verscheidene familieleden van mannen die werden veroordeeld wegens godslastering en die 
door de FIDH werden geïnterviewd, uitten aanzienlijke bezorgdheid over hun eigen veiligheid. 
Sommigen werden (of voelden zich) gedwongen te verhuizen; zelfs naar het buitenland.534F

535  
 

528  Man acquitted in blasphemy case after 18 years in prison. Dawn, 26 september 2019 
529  Pakistan. End Ordeal for Blasphemy Defendants. Human Rights Watch, 6 okt. 2019.  Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 

2019, full report (april 2020), blz. 20. 
530  Vertrouwelijke bron.  
531   Op https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM is vanf  10’20” een advocaat van de Khatam-e-Nabuwwat lawyers aan het 

woord die uitlegt hoezeer hij het gerechtvaardigd acht dat drie personen de doodstraf kregen voor het afscheuren van een sticker 
waarop de naam van de profeet Mohammed stond, en hoe vreugdevol hij de dood van deze mannen tegemoet ziet.   

532  Sawam Masih, prisoner-profile. ChurchinChains.ie, 3 april 2020 https://www.churchinchains.ie/prisoner-profiles/sawan-masih/  
Zie ook: USCIRF. Policy Update, Pakistan's Blasphemy Law. Oktober 2019, blz 3.  

 Dit is intussen een cause célèbre geworden. De godslastering door Sawan Masih leidde in maart 2013 tot een woedende menigte 
van 3000 moslims die zijn (christelijke) wijk in Lahore aanvielen. 180 woningen van christenen, 75 winkels en 2 kerken werden 
geplunderd en in brand gestoken. Honderden families raakten ontheemd. Het artikel geeft een timetable van het eindeloze 
getraineer rond zijn rechtszaak. In januari 2017 werden 115 relschoppers die aan de plunderingen hadden meegedaan 
vrijgesproken.  

533  Update from CLAAS in Pakistan. Methodist.org.UK, 2 december 2019 
534  Zafar Bhatti, prisoner-profile. Churchinchains.ie, 27 maart 2020. Zie ook: Update from CLAAS in Pakistan. Methodist.org.UK, 2 

december 2019. 
535   NB: dit geldt voor alle godslasteraars, ook moslims. Bron: Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and 

the most marginalized in society. FIDH-HCRP, Okt 2019, blz 31. FIDH schrijft in hetzelfde rapport ook over een ontmoeting met 
de vrouw van een persoon die was beschuldigd van godslastering. De vrouw en de kinderen konden niet langer bij het gezin van 

https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM
https://www.churchinchains.ie/prisoner-profiles/sawan-masih/
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De maatschappelijke gevoeligheid van blasfemiezaken maakt deze zaken ook politiek gevoelig. 
Politieambtenaren en rechters staan onder druk van de gemeenschap om verdachten te 
arresteren en ervoor te zorgen dat zij terechtstaan en worden veroordeeld. Deze haast (die leidt 
tot onzorgvuldigheden zoals het afdwingen van getuigenissen) is deels  te wijten aan zorgen dat 
de gemeenschap het recht in eigen hand neemt. Die angst is gerechtvaardigd; in de periode 
1990 – 2018 zijn bijna 70 mensen gelyncht nadat ze waren beschuldigd van godslastering. Niet 
zelden is het voor een beschuldigde het beste om zich maar in verzekering te laten stellen door 
de politie om aan de wraak van dorpsgenoten te ontkomen.535F

536 De aanwezigheid van woedende 
menigten voor rechtbanken waar uitspraak wordt gedaan in blasfemiezaken laat rechters vrezen 
voor hun eigen veiligheid wanneer zij tot vrijspraak zouden overgaan, ook indien gebrekkig 
bewijs tot een vrijspraak zou nopen. De maatschappelijke roep om hogere straffen voor 
godslastering heeft overigens niet geleid tot een afname van het aantal gevallen van 
eigenrichting.536F

537 537F

538  
Sommige juristen menen dat de blasfemiewetten een blessing zijn voor de godslasteraars; want 
de strafbaarstelling betekent dat de staat de plicht heeft hen te beschermen en hen binnen het 
formele systeem te berechten. Had het land een islamitisch rechtssysteem gehad dan zouden 
moordenaars van godslasteraars geprezen worden, niet berecht.538F

539  
 
In de loop der jaren is de breedte van het begrip blasfemie in de praktijk langzaam maar zeker 
opgerekt. Zodanig, dat wie een bezoek brengt aan een voor blasfemie veroordeelde gevangene 
zélf beschuldigd kan worden van blasfemie of het slachtoffer kan worden van wraakacties.539F

540 Dit 
overkwam de gouverneur van Punjab, Salmaan Taseer. Na een gevangenisbezoek aan Aasia Bibi 
weigerde de politie een aanklacht wegens blasfemie tegen hem in ontvangst te nemen. Kort 
daarop werd Taseer doodgeschoten door zijn bodyguard Mumtaz Qadri. Deze meende dat het 
zijn religieuze plicht was geweest een ‘godslasteraar’ te doden. Qadri werd ter dood veroordeeld 
en geëxecuteerd; de rechter die hem vonniste kreeg vervolgens zelf te maken met 
doodsbedreigingen en moest Pakistan ontvluchten, terwijl Qadri door een menigte van 
tienduizenden gelovigen als held werd begraven. In de jaren daarna werden bij de jaarlijkse 
herdenking bij Qadri’s graf duizenden arrestaties verricht omdat aanhangers daar 
doodsbedreigingen uitten tegen het leger en tegen Qadri’s rechters. Dit graf is intussen door 
honderdduizenden dollars aan donaties veranderd in een ware bedevaartplaats. Het blijft echter 

 
de verdachte wonen omdat iedereen in de omgeving op de hoogte was van de beschuldigingen en het niet veilig voor hen was 
daar te blijven. Ze zei dat het zes jaar geleden was dat ze haar schoonfamilie voor het laatst had ontmoet en dat ze alleen via 
telefoongesprekken contact met hen had kunnen houden. Ze zei dat ze niet wist waar haar man was voordat ze er na 5 maanden 
achter kwam dat hij was gearresteerd. Ze zei dat ze vreesde voor de veiligheid van haar kinderen. Zij en haar kinderen wonen 
momenteel bij haar ouders, omdat de mensen in het gebied niet op de hoogte zijn van de beschuldigingen van godslastering 
tegen haar man en omdat haar ouders al lang in dat gebied wonen en de sympathie hebben van de lokale bevolking. 

536  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report (april 2020), blz. 19. 
537  Zie: Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and the most marginalized in society. FIDH-HCRP, Okt. 

2019, blz 20 en 23. 
538  Het Center for Social Justice, een Pakistaanse lobbygroep, telde 1472 personen die verdacht werden van blasfemie in de periode 

1987-2016. Per okt. 2019 zaten tenminste 17 van hen op death row, maar hadden nog geen executies plaatsgevonden. In een 
ander bericht van dezelfde groep wordt gesproken van 1,549 verdachten in de periode 1987-2019, waarvan 75 zouden zijn 
gelyncht. 

539   Zie de reportage “Pakistan's Blasphemy Laws” van Unreported World, geplaatst op Youtube op 14 april 2019, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM  

540  Argumenten, naar voren gebracht bij de rechtszaak tegen Mumtaz Qadri, dat kritiek op de blasfemiewetten op zichzelf al 
blasfemisch is, zijn door het Hooggerechtshof overigens naar de prullenbak verwezen. Het Hof oordeelde in 2015: …. the 
appellant has maintained that it is not just defiling the sacred name of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) which 
constitutes blasphemy but criticizing the law regarding blasphemy is also blasphemous. We may record in this context that for 
canvassing such a point of view the learned counsel for the appellant has not placed reliance upon any scripture of divine origin 
but has referred to some scholastic interpretations of human origin. In our country the offence of blasphemy has been defined in 
section 295-C, PPC and by dictate of the oath of our office we are bound to decide matters in accordance with the Constitution 
and the law…  Zie: Submissions on Proposed Procedural Amendments to Check the Misuse of Blasphemy Law. National 
Commission on Human Rights (NCHR), aug. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM
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niet bij de bereidheid van veel gelovigen om godslasteraars te doden; velen zijn evenzeer bereid 
daar zélf voor te sterven, zoals Qadri.540F

541 541F

542 
Deze zorgelijke tendens groeit. Op 29 juli 2020 werd een Amerikaanse ex-ahmadi in de 
rechtszaal doodgeschoten tijdens zijn blasfemieproces (zie § 1.3.2.). De moordenaar wordt nu 
als held vereerd. Foto’s waarin hij poseert met elite-eenheden van de politie gaan rond op 
sociale media; hij wordt een Ghazi genoemd (een eretitel voor een moslimstrijder); advocaten 
bieden hem gratis hun diensten aan en in Pesjawar waren demonstraties ter ere van hem.542F

543   
 
Er zijn in Pakistan activisten die het als hun religieuze plicht zien blasfemie te bestrijden door 
zich undercover in de ahmadi-gemeenschap te begeven en elke mogelijke godslasterlijke 
handeling of uitspraak aan te geven; of die het internet afstropen met hetzelfde doel.543F

544 Ook de 
invloedrijke organisatie Khatme-Nabuwwat heeft als doel blasfemie te bestrijden en koppelt dat 
aan een virulente haat tegen ahmadi’s, zie § 1.3.5. “Sektarische partijen en groeperingen”.  
 
De ophef over de blasfemiewetgeving in Pakistan is zowel binnen als buiten het land groot. 
Niettemin gaat het om een zeer gering aantal zaken, hooguit enkele tientallen per jaar,544F

545 tegen 
een totaal van 1.900.000 hangende rechtszaken (in 2018).545F

546 Daarbij komt dus nog dat veel 
blasfemiezaken ‘nep’ zijn en onder valse voorwendselen zijn aangezwengeld om tegenstanders 
in een lastig parket te brengen. 

 
2.3.3.2. Relevante ontwikkelingen t.a.v. de godsdienstvrijheid voor christenen en 
ahmadi’s  
De verslagperiode werd gekenmerkt door een steeds invloedrijkere positie van 
ultraconservatieve soennitische groeperingen en een nieuwe regering vanaf augustus 2018, die 
vaak boog voor hun desiderata. Doel van deze groepen was (breed geformuleerd) de 
bescherming van de profeet Mohammed; wat in de praktijk neerkwam op het eisen van een 
strikte naleving van de blasfemiewetten en een verdere verkettering van de ahmadi’s. Voor 
details over deze politieke ontwikkelingen en over de interacties tussen overheid en de diverse 
religieuze stromingen gedurende de verslagperiode zie § 1.2 “Politieke ontwikkelingen.”   
De uitspraak van 9 maart 2018 van het Hof van Islamabad had ook verregaande gevolgen voor 
ahmadi’s, zie daarvoor § 1.1.1.4. ”Wettelijke status van ahmadi’s”. 
 
Voor een gedetailleerd overzicht van de relevante ontwikkelingen t.a.v. de godsdienstvrijheid 
voor christenen en ahmadi’s wordt verwezen naar de deelhoofdsukken in dit ambtsbericht, bijv. 
over werk & studie, over gebedshuizen, rechtsbescherming, vrijheid van meningsuiting, etc. etc.   
 
 
2.3.3.3. Vrijheid van christenen en ahmadi’s hun geloof te belijden en gebedshuizen te 
openen. 
Over de vrijheid van ahmadi’s en christenen om hun geloof te belijden is reeds bericht in §2.3.3. 
“Vrijheid van godsdienst en overtuiging”. Hieronder volgt de situatie m.b.t. gebedshuizen.  
 
Christenen en ahmadi’s is het wettelijk toegestaan gebedshuizen te openen, doch ahmadi’s 
mogen deze gebedshuizen geen moskee of masjid noemen. Ook uiterlijke kenmerken van een 

 
541  Zie de reportage “Pakistan's Blasphemy Laws” van Unreported World, geplaatst op Youtube op 14 april 2019, zie 

https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM  
542   Pakistan court seeks to amend blasphemy law. Al Jazeera, 15 augustus 2017 
543  When the genie is out of the bottle. UCA BNews, 20 augustus 2020 
544   Zie de reportage “Pakistan's Blasphemy Laws” van Unreported World, geplaatst op Youtube op 14 april 2019, zie 

https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM   
545  Het gaat om ca. 1 op de 50.000 zaken. Er zijn echter geen exacte cijfers. Een doorgaans betrouwbare bron noemt 28 

blasfemiezaken in de provincie Sind in 2018 (in: HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz 293, op basis van 
politiecijfers) en 18 blasfemiezaken in Pakistan als geheel (waarvan 16 in Punjab), ook in 2018 (in: HRCP, State of Human Rights 
in 2018, full report, blz 71, op basis van eigen HRCP-onderzoek). 

546  HRCP, State of Human Rights in 2018, full report, blz 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM
https://www.youtube.com/watch?v=YRdwfVxX_TM
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moskee (minaretten, Koranteksten op de gevel) zijn niet toegestaan.546F

547 Voor dat laatste bestaat 
geen expliciet wettelijk verbod, maar de interpretatie van Art. 295(c) van het Wetboek van 
Strafrecht, dat stelt dat ahmadi’s zich niet mogen voordoen als moslim, is rekbaar. In §1.3.2. 
“Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s” worden diverse gevallen beschreven van 
incidenten rond gebedshuizen van christenen en ahmadi’s tijdens de verslagperiode.  
Sinds de grondwettelijke aanwijzing van ahmadi’s tot niet-moslims in 1974 zijn 27 van hun 
gebedshuizen vernield, 33 verzegeld, 21 in brand gestoken, 17 met geweld bezet, en hebben de 
autoriteiten de bouw van 17 gebedshuizen tegengehouden.547F

548 Er worden ook vele niet-
gewelddadige methodes aangewend om ahmadi’s het bidden te bemoeilijken, zoals het 
opwerpen van bureaucratische obstakels bij bouw, herbouw of reparaties van gebedshuizen; 
misbruik van het concept van ‘handhaving van de openbare orde’ om ahmadi’s de bouw of 
reparatie van een moskee te kunnen weigeren ed. De ahmadiyya gemeenschap publiceert 
gedetailleerde jaarlijkse overzichten van incidenten rond hun moskeeën.548F

549 Zij noemden de 
weigering van de lokale autoriteiten om ahmadi-moskeeën te heropenen die in de afgelopen 
jaren waren beschadigd door anti-ahmadi-relschoppers als bewijs van de aanhoudende ernstige 
omstandigheden voor de gemeenschap.549F

550 
 
Ook voor christenen zijn er problemen met kerken. De op 1 oktober 2015 ingevoerde ngo-wet 
stelt de regering in staat ngo's, waaronder kerken, te monitoren en te sluiten. Elke kerk die niet 
als ngo geregistreerd staat, wordt als illegaal beschouwd en dreigt te worden gesloten. De wet is 
ingevoerd om het land te beschermen tegen terroristische organisaties die opereren onder het 
mom van goede doelen. Zo moesten in oktober 2018 o.a. World Vision en de Catholic Relief 
Agency alle operaties binnen 60 dagen staken en het land verlaten. Kerkelijke activiteiten 
worden regelmatig geobserveerd. De autoriteiten bieden veel kerken veiligheid, maar juist dit 
beveiligingspersoneel brengt regelmatig verslag uit, luistert, observeert en bekijkt in detail wat 
er in de kerk gebeurt. De meldingen zijn een vorm van inlichtingen en vermoed wordt dat ze ook 
worden doorgegeven aan radicale organisaties en militanten. In het verleden zijn gevallen 
gemeld van beveiligers die militant werden en priesters en predikanten aanvielen en bedreigden.  
Kerken hebben registratie en toestemming nodig om door te gaan met nieuwbouwprojecten. Dit 
is een lang proces: kerken moeten vaak meer dan tien jaar wachten op registratie en worden 
ontmoedigd om door te gaan met hun bouwplannen. Er wordt gevraagd om steekpenningen en 
er zijn brieven nodig van invloedrijke parlementsleden en bestuursorganen.550F

551 
 
Veiligheid vormt een probleem voor het functioneren van gebedshuizen en een impliciete rem op 
de vrijheid om gebedshuizen te openen. Kerkgebouwen lijken vaak op forten met hoge muren en 
smalle poorten. Vanwege de dreiging van terrorisme krijgen bijeenkomsten in Pakistan 
politiebeveiliging. Kerken krijgen beveiliging op zondag of op een andere dag waarop christenen 
daar om vragen. Maar als een kerk geen deel uitmaakt van de ‘geautoriseerde lijst van kerken’ 
kunnen ze geen beveiliging krijgen en mogen er geen diensten plaatsvinden. Pakistan heeft in 
2015 de Punjab Security of Vulnerable Establishment Ordinance geïntroduceerd om 
veiligheidsmaatregelen op te leggen aan gebedshuizen, waaronder kerkgebouwen, naar 
aanleiding van de aanslag op de Army Public School in Pesjawar in 2014. De verordening stelt 
dat een commissie kwetsbare inrichtingen per kwartaal zal inspecteren en een schriftelijk advies 

 
547  Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020 
548  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report (maart 2018), blz 85-86. De getallen hebben dus betrekking op de periode 

1974-2017. In §1.3.2.1 (“Typering van geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s”) staat een lijst met andere cijfers, 
afkomstig uit ahmadi-bronnen, nl. : Report on Persecution of Ahmadis in Pakistan 2019. Persecutionofahmadis.org , blz 149. 

549  Voor 2017 zie: Mosques under attack, and worship denied 2017: https://www.persecutionofahmadis.org/wp-
content/uploads/2018/05/003-Mosques-2017.pdf  

 Voor 2018 zie: Mosques under attack, and worship denied 2018: https://www.persecutionofahmadis.org/wp-
content/uploads/2019/02/003-Mosques-2018.pdf  

 Voor 2019 zie: Mosques under attack and worship denied 2019: https://www.persecutionofahmadis.org/wp-
content/uploads/2020/05/Mosques-under-attack-and-worship-denied-2019.pdf  

 Eerdere periodes (1998-2016): https://www.persecutionofahmadis.org/persecution-activities/desecration-of-mosque/  
550  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 25. 
551  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 22-23 

https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2018/05/003-Mosques-2017.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2018/05/003-Mosques-2017.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2019/02/003-Mosques-2018.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2019/02/003-Mosques-2018.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2020/05/Mosques-under-attack-and-worship-denied-2019.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/wp-content/uploads/2020/05/Mosques-under-attack-and-worship-denied-2019.pdf
https://www.persecutionofahmadis.org/persecution-activities/desecration-of-mosque/
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zal uitbrengen over de veiligheidsmaatregelen die nodig kunnen zijn. En de meeste kleine kerken 
kunnen niet aan de eisen voldoen om metaaldetectoren, CCTV-camera's of veiligheidspoortjes te 
installeren. Weliswaar heeft het Hooggerechtshof in 2014 bepaald dat er een extra politiedienst 
moet komen voor de bescherming van gebedshuizen van minderheden(zie Bijlage IV voor de betreffende 

uitspraak), maar in bijv. Punjab “zag men geen reden een dergelijke extra dienst op te richten” en 
meende men dat sprake was van “afdoende inzet t.b.v. de veiligheid”. De bal werd daarom 
elders gelegd, en kerkleiders kunnen boetes krijgen of gearresteerd worden als zij in gebreke 
blijven.551F

552  
 
De bescherming van kerken sinds 2013 (en ook van religieuze festivals als christenen daarom 
vragen) toont dat de staat zowel bereid als in staat is om christenen bescherming te bieden.   
Een eventuele onwil om bescherming te zoeken, betekent niet noodzakelijkerwijs dat er geen 
effectieve bescherming beschikbaar is.552F

553  
Er zijn ook andere gevallen waarbij de autoriteiten behulpzaam zijn. Na een klacht dat de bouw 
van een kerk in Kamoke (bij Gujranwala, Punjab) niet kon beginnen ondanks het feit dat de 
middelen voorhanden waren, vonniste de Opperrechter in augustus 2018 dat die middelen 
moesten worden vrijgemaakt en de bouw gestart. Het Hooggerechtshof van Lahore beval in 
2018 het stadsbestuur een christelijke begraafplaats te herstellen en een verwoeste kerk in 
Manawan te herbouwen.553F

554 Een kleine christelijke organisatie, de Human Friends Organization 
zou er in de afgelopen drie jaar in geslaagd zijn 50 kerken te bouwen in de bisdommen Lahore, 
Faisalabad en Multan.554F

555 
De regel dat kerken niet mogen worden gebouwd binnen 200 m afstand van een moskee of 
binnen 100 m van een moslimwijk, en dat er geen luidsprekers mogen worden gebruikt, zoals 
genoemd in het vorige ambtsbericht, lijkt slechts een lokale verordening te zijn die alleen 
betrekking heeft op de stad Bahawalpur. De maatregel was vnl. gericht tegen kleine huiskerken 
en een aantal pastors van zulke kerken werden indertijd gearresteerd.555F

556 Het is niet duidelijk of 
de verordening nog van kracht is en wordt gehandhaafd.  

 
2.3.3.4. Recente ontwikkelingen m.b.t. religieuze intolerantie; relevante actoren 
 
Er is gedurende de verslagperiode sprake geweest van een toename van religieuze intolerantie, 
met name jegens ahmadi's. Dit is toegelicht in § 1.2 “Politieke ontwikkelingen”. De 
hoofdverantwoordelijken daarvoor zijn radicale mullahs, die zich gesteund weten door groepen 
en partijen als Aalmi Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat (AMTKN of MTKN) en Tehreek-e-
Labbaik Pakistan (TLP). Deze bewegingen zijn beschreven in § 1.3.5.  “Sektarische partijen en 
groeperingen”. De nieuwe regering van Imran Khan -sinds augustus 2018- heeft weinig gedaan 
om dit tij te keren.  
De toegenomen intolerantie lijkt zich overigens niet te hebben vertaald in meer (ernstig) geweld 
tegen ahmadi’s en/of christenen. Het aantal gevallen van ernstig geweld was in de 
verslagperiode relatief beperkt, zie § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s”.  
 
2.3.3.5. Aanvallen op gebedshuizen van christenen en ahmadi’s 
 
Dergelijke aanvallen blijven zich voordoen. In § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en 
ahmadi’s” wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste sektarische incidenten in de 
verslagperiode, waaronder aanvallen op gebedshuizen. In § 1.3.2.1. “Typering van 
geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s” is een tabel gevoegd met het aantal ahmadi-

 
552  Adding insult to injury  Pakistani church leaders arrested, fined for not putting security in place. WorldWatchMonitor, 22 dec. 

2017. Zie ook: Pakistan Christians told they can't have a church in Muslim-majority village, WorldWatchMonitor, 4 juni 2018. 
553  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.6.3  en 2.6.4. 
554  Voor de kerk in Kamoke zie: PKLI metro train mineral water companies catch CJPs eye. The Nation, PK, 27 augustus 2018. Zie 

ook: HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 117 
555  One man's mission to build churches. Union of Catholic Asian News, 6 april 2020 
556  8 Pastors Arrested Since Pakistani City Banned Worship in House Churches. Christian Post, 11 oktober 2017. Zie ook: UK Home 

Office. Christians and christian converts. September 2018, § 7.1.2. 
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moskeeën dat sinds 1984 werd vernield, werd gesloten/verzegeld door de overheid, in brand 
werd gestoken of beschadigd, of werd bezet.  
Op de anti-ahmadi-website ahmadiyyafactcheckblog.com wordt betoogd dat ahmadi’s tijdens de 
Britse overheersing -en met Britse goedkeuring- voortdurend moskeeën van andere moslims 
overnamen en dat e.e.a. nu geleidelijk wordt rechtgezet.556F

557  
De aanvallen blijven zich ook voordoen omdat ook hooggeplaatste justitiële autoriteiten er soms 
niet van op de hoogte zijn dat ‘zelfs’ een aanval op een gebedshuis van een minderheid een 
strafbaar feit is. Zo bleek uit een arrest van het Hooggerechtshof in 2014.557F

558  
Het aantal aanvallen tegen kerken is aanzienlijk lager dan tegen ahmadi-locaties. Geregistreerde 
kerken kunnen bescherming krijgen van de autoriteiten gedurende de zondagsdienst, zie § 
2.3.3.3.  
 
2.3.3.6. Gedwongen bekeringen van christenen en ahmadi’s tot de islam  
 
Op 14 augustus 2019 verklaarde premier Imran Khan publiekelijk: "Degenen in Pakistan die 
mensen met geweld tot de islam bekeren ... handelen tegen de islam." Daarmee stelde hij een 
praktijk aan de kaak die ook deze verslagperiode voorkwam en waar voornamelijk christelijke en 
hindoe meisjes het slachtoffer van worden, zoals reeds in eerdere ambtsberichten is gemeld.  
 
Op 21 november 2019 richtte de Senaat een Parliamentary Committee to Protect Minorities from 
Forced Conversions op. O.a. de Minister voor Mensenrechten is daarvan lid. Zo ook de Minister 
van Religieuze Zaken en Interreligieuze Harmonie en verschillende christelijke en hindoeïstische 
senatoren. Het comité heeft als taak wetgeving tegen gedwongen bekering op te stellen. 
Religieuze minderheden uitten evenwel bezorgdheid dat de aanpak ontoereikend was. Activisten 
voor minderheidsrechten in Sind noemden het falen van die provincie om wetgeving uit te 
vaardigen tegen gedwongen bekeringen als een voorbeeld van het terugtreden van de overheid 
onder druk van religieuze partijen.558F

559 559F

560 560F

561 561F

562 
 
De praktijk is vnl. geconcentreerd in Sind, en werd daar in toenemende mate gerapporteerd uit 
de districten Tharparkar, Umerkot, en Mirpur Khas. Ook in Z.-Punjab komt het steeds vaker 
voor.562F

563 563F

564 564F

565  In Sind worden bekeringen wel gefaciliteerd door medeplichtige imams, zoals 
Mian Mithu, die niet alleen verdacht wordt van honderden ontvoeringen maar ook van 
gewelddadig optreden tegen de hindoegemeenschap in Ghotki (Sind) in september 2019. 
 
Over het aantal vrouwen/meisjes dat gedwongen wordt bekeerd verschillen bronnen enorm. 
- Een recent onderzoeksrapport van de Peoples’ Commission for Minorities Rights met de titel 

"Silence of the Lamb" meldde dat van 2013-2019 79 vrouwen van 13-35 jaar met geweld 
bekeerd werden tot de islam en trouwden met moslimmannen. Gemiddeld 13 per jaar, vnl. in 

 
557  During British rule Ahmadis occupied mosques all the time. ahmadiyyafactcheckblog.com, 6 april 2020. 
558  De betreffende overweging luidde als volgt: “8. We find that the incidents of desecra tion of places of worship of  minorities could 

be warded off if the authorities concerned had taken preventive measures at the appropriate time. The Court also found that the 
inaction on the part of law enforcement agencies was on account of the lack of proper understanding of the relevant law. For 
instance, the Court was surprised when the learned Additional Advocate General, Sindh, on Court query submitted that the 
desecration of places of worship of minorities was not blasphemous and not an offence under the Pakistan Penal Code (PPC). 
When he was confronted with Section 295 PPC he had nothing to say but to concede that desecration of places of worship of even 
a non-Muslim is an offence under the PPC.” 

559  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 15. 
560  Nand Kumar Goklani, lid van de Sindh Assembly, had op 5 april 2019 een wetsvoorstel ingediend tegen gedwongen bekeringen. 

Het ontwerp leek sterk op een wetsvoorstel dat in 2016 door de Sindh Assembly was goedgekeurd doch dat de gouverneur 
weigerde te ondertekenen, naar verluidt onder druk van extremistische groeperingen. Op 23 oktober 2019 stemde de Sind-
assemblee tegen het nieuwe wetsvoorstel nadat islamitische partijen en religieuze leiders er tegen hadden gelobbyd. 

561  Pak forms parliamentary committee to prevent forced conversions of minorities. The Hindu, 23 nov. 2019. Het comité heeft 22 
leden; voorzitter is Anwaar-ul-Haq Kakar. De samenstelling van het comité staat hier: 
http://www.senate.gov.pk/en/details_standingcommitties.php?id=212  

562  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report (april 2020), blz. 12 en 218. 
563   HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 91. 
564  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz 11. 
565  Vertrouwelijke bron. 

http://www.senate.gov.pk/en/details_standingcommitties.php?id=212
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Sind en Punjab. Dat aantal omvat 37 christenen, 31 hindoes, een sikh en verschillende 
meisjes en vrouwen uit oude stammen in Khyber Pakhtunkhwa, zoals de Kalashiya.565F

566 
-   160 tussen 2013 en 2019 (heeft kennelijk alleen betrekking op Sind).566F

567  
- 1000 christen- en hindoemeisjes per jaar.567F

568 
- 20 hindoe-meisjes per maand (maar: exacte cijfers onmogelijk te achterhalen)568F

569 
- ca. 700 christelijke meisjes per jaar.569F

570 
 

Het fenomeen van de ontvoeringen en gedwongen bekeringen is eigenlijk een vorm van 
uitbuiting van kwetsbare armen. De meeste ontvoerde meisjes zijn analfabeet en komen uit de 
onderste regionen van de samenleving. Plotseling worden ze overladen met aandacht en grootse 
ceremonies, geprezen als positieve rolmodellen door hun geadopteerde families, en voelen ze 
zich belangrijk. Festiviteiten kunnen maanden duren. Ze worden rondgeleid door verschillende 
moskeeën en er wordt met hen gepronkt als met trofeeën. Geestelijken bij madrassa’s geven de 
pasgetrouwden voldoende geld voor een maand huur.570F

571  
 
Open Doors stelt dat de autoriteiten geen actie ondernemen, integendeel: zij kiezen de zijde van 
de moslimfamilies die de meisjes ontvoeren. Dat is ook de reden dat ouders van de slachtoffers 
het vaak zinloos achten om juridische actie te ondernemen.571F

572 De cijfers bevestigen dat: Van de 
150 gevallen die in Sind werden geregistreerd tussen 2013 en 2019, verschenen slechts 16 
meisjes/vrouwen (10%) voor de rechter om steun te vragen tegen hun gedwongen huwelijk.572F

573 
 
Vanaf 2018 kwam gedwongen uithuwelijking via mensenhandel veelvuldig voor. Slachtoffers 
waren honderden vrouwen die na een huwelijk in Pakistan met een Chinees in China terecht-
kwamen met hulp van netwerken van mensensmokkelaars, en die aldaar werden verwaarloosd, 
misbruikt, of werden doorverkocht voor prostitutie en orgaanhandel. In 2019 zou dit 1000 à 
1200 vrouwen zijn overkomen, waarvan ca. 700 christenen en 300-500 moslima’s. De Chinese 
bruidegoms hadden zich voor dit doel bekeerd tot christendom of islam. Talloze Chinezen en 
Pakistaanse tussenpersonen werden opgepakt, ook medeplichtige christelijke geestelijken, 
waaronder ‘nep-geestelijken’ die de huwelijksceremonies hadden verricht. Naar verluidt hing de 
reactie van de Pakistaanse autoriteiten af van het feit of een klacht over deze praktijken was 
ingediend door een moslim of een christen. 
Onder kennelijke druk van zowel de Chinese als Pakistaanse overheid verminderde de aandacht 
van de media al snel, en kwamen Chinese arrestanten vrij op borgtocht en konden terugkeren 
naar China.573F

574     
 
2.3.3.7. Registratie van geloofsovertuiging door de autoriteiten  
 
Pakistani moeten bij de aanvraag van een nationale identiteitskaart en een paspoort hun 
godsdienst melden aan de NADRA, de National Database & Registration Authority. De godsdienst 
wordt vervolgens niet vermeld op de identiteitskaart maar wel in het paspoort. Voor verdere 
details zie § 1.5 “Documenten”. 

 
566  Ugly reality. Forced conversions not seen as a crime in Pakistan. Union of Catholic Asian News (ucanews), 20 mei 2019 
567  Center voor Social Justice, via: “Pakistani activists. Enough forced conversions, government must act.” AsiaNews.IT, 18 dec. 2019 
568  Forced Conversions in Pakistan. ModernDiplomacy.EU, 11 juli 2020. Zie ook: State Department Escalates Pressure on Pakistan for 

Return of Abducted Teen. Persecution.org, 7 april 2020. Ook in: Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch 
Research Unit, december 2018 

569  Forced Conversions in Pakistan. ModernDiplomacy.EU, 11 juli 2020 
570   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 115. 
571  Ugly reality. Forced conversions not seen as a crime in Pakistan. Union of Catholic Asian News (ucanews), 20 mei 2019 
572  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018 
573   Pakistan Saving one Christian girl suffering persecution will help others. Vatican News, 23 dec. 2019. 
574  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, bklz 54-55 en 228. Zie ook deze reportage van Deutche Welle op Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JmX0ugJFkvA  Zie ook: het individuele verhaal van Samiya David: Sold to China as a bride 
she came home to Pakistan on the brink of death. The Independent, UK. 12 dec. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=JmX0ugJFkvA
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Ook studenten moeten hun religieuze overtuiging aangeven op inschrijfformulieren, ook bij 
private scholen, waaronder universiteiten, zie § 1.4.4. “Problemen van christenen en ahmadi’s 
bij werk en studie.” 574F

575 
De overheid (NADRA) beschikt dus over een nationale, gecentraliseerde database met 
persoonsgegevens van een grote meerderheid van de Pakistanen, incl. hun godsdienst. Vraag is 
wie er toegang heeft tot die gegevens. Een oudere bron meldt dat de NAB (het National 
Accountability Bureau, een anti-corruptie-instantie) een rechterlijk bevel nodig had om 
persoonsgegevens uit NADRA te verkrijgen.575F

576 Ook de Lahore Development Authority sloot een 
speciale overeenkomst met NADRA om toegang te verkrijgen tot gegevens (in dit geval ter 
controle van onroerend goed-transacties).576F

577 Er is geen informatie gevonden dat de 
veiligheidsdiensten, al dan niet op verzoek, toegang hebben tot deze database. 
 
NADRA verzamelt, naast religie, talloze andere gegevens over Pakistaanse burgers. Het CNIC-
nummer is gekoppeld aan bancaire gegevens, koopgedrag, SIM-kaart-nummers, reisgegevens, 
belastinggegevens, assets, ed. waardoor de Pakistaanse autoriteiten een ‘holistisch zicht’ hebben 
op de levens van hun onderdanen. Er is sprake van een grootschalige surveillance-infrastructuur. 
Veel gegevens zijn verzameld zonder toestemming. Pakistani krijgen niet te weten met wie de 
gegevens uiteindelijk zullen worden gedeeld en waarvoor ze zullen worden gebruikt. “Bovendien 
verliest het woord ‘toestemming’ zijn betekenis wanneer het niet toestemmen leidt tot uitsluiting 
van essentiële diensten, voor een burgerij die geen recht heeft op privacy”, aldus Dawn in maart 
2020. In Pakistan ontbreekt het aan goede regelgeving voor de bescherming van data en 
persoonsgegevens.577F

578 Een zgn. Personal Data Protection Bill 2020 is evenwel in voorbereiding en 
de oprichting van een Personal Data Protection Authority maakt deel uit van dat wetsvoorstel. 
Het is de vraag of de frequente hacking van de NADRA-database daarmee verleden tijd is.578F

579  
 
2.3.3.8. Strafbaarheid van bekering tot christendom of ahmadi-geloof  
 
Er bestaat wettelijk godsdienstvrijheid in Pakistan en er zijn geen wettelijke bepalingen die 
bekering tot een andere religie strafbaar stellen. De maatschappelijke consequenties kunnen 
evenwel aanzienlijk zijn voor een bekeerling, zie § 2.3.3.9 hieronder. 
 
2.3.3.9. Maatschappelijke visie op bekeringen tot christendom of ahmadi-geloof   
 
(Zie ook § 2.1.1.3. “Verschil in positie tussen geboren en bekeerde ahmadi’s”)  
Het feit dat bekering naar christendom of ahmadiyya niet strafbaar is, neemt niet weg dat er in 
orthodoxe islamitische kringen gevoelens bestaan dat het verlaten van de islam (afvalligheid, 
apostasie) strafbaar zou moeten worden gesteld. Sommigen menen ook dat afvalligheid een 
vorm van blasfemie is, en dus strafbaar.579F

580 Tot het christendom bekeerde moslims worden niet 
alleen zwaar vervolgd door radicaal-islamitische groepen maar ook door families, vrienden en 
buren die zo’n bekering zien als een beschamende daad van verraad aan familie en 
gemeenschap.580F

581 Prof. Dr. Hafiz Hassan Madni van de Universiteit van Punjab meent zelfs dat 
een persoon die zich van de islam tot een ander geloof bekeert de daarbij behorende straf 
verdient: de dood.581F

582 
 
In alle hoofdstromen van de islamitische jurisprudentie wordt het opgeven van de islam als een 
halsmisdaad beschouwd, vooral voor mannen. Velen achten het hun plicht om bekeerlingen tot 
het christendom te doden, vooral omdat Pakistan een samenleving is waar eer en schaamte van 

 
575  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 9. 
576  Does the US have access to Nadra data. The Nation, 4 januari 2012 
577  LDA to verify property deals through NADRA database. The Express Tribune, 23 januari 2020 
578  Surveillance culture. Dawn, 1 maart 2020 
579  FBR, NADRA & data sharing. Daily Times, 13 september 2020 
580  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 5 
581  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 19. 
582  The Judiciary 2018. Persecutionofahmadis.org 
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groot belang zijn. Aanvallen op bekeerden kunnen jaren of zelfs decennia nadat ze van religie 
zijn veranderd (opnieuw) plaatsvinden. Individuen die zich bekeerden tot minderheidsreligies 
doen dit over het algemeen in het geheim "om maatschappelijke consequenties te vermijden". 
Hoewel er ongetwijfeld enkele verhalen zijn over bekeerlingen die relatief goed worden 
behandeld, lijden bekeerlingen enorm, o.m. vanwege het onthouden van fundamentele 
mensenrechten zoals medische behandeling.582F

583 
 
Aangezien bekering van de islam tot het christendom zo sterk wordt bestreden door familie, 
samenleving, overheid en radicale groeperingen, worden kerken belemmerd om openlijk 
bekeerlingen te integreren. Het zou zeer gevaarlijk zijn als een kerk bekeerlingen op hun terrein 
zou accepteren. Als een bekeerling een kerkdienst bijwoont, moet dit gebeuren zonder dat 
iemand, inclusief de kerk, weet dat hij of zij een bekeerling is.583F

584 
 
In 2007 vond een poging plaats apostasie strafbaar te stellen via een wetsvoorstel, dat niet werd 
aangenomen.584F

585  
 
2.3.4. Bewegingsvrijheid 
2.3.4.1. Bewegingsvrijheid van christenen en ahmadi’s 
 
Art. 15 van de Pakistaanse Grondwet luidt: Every citizen shall have the right to remain in, and, 
subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move 
freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof.  Deze vrijheid geldt ook 
voor christenen en ahmadi’s. Zoals in voorgaande paragrafen is beschreven hebben religieuze 
minderheden die in meer of mindere mate worden gediscrimineerd in de praktijk de neiging om 
bij elkaar te gaan wonen in bepaalde wijken, of in grote steden, omdat zij zich daar meer 
geborgen resp. anoniem voelen. Hoewel minderheden zich vanwege hun maatschappelijke 
omstandigheden genoopt kunnen voelen tot een dergelijke vorm van ‘segregatie’, is deze 
feitelijk vrijwillig.  
Een apart geval is Rabwah/Chenab Nagar waar de bevolking vrijwel uitsluitend uit ahmadi’s 
bestaat. Veel christenen en vooral hindoes wonen op het platteland te midden van moslims.  
Binnenlandse migratie/verhuizing is in Pakistan heel gewoon en vindt plaats op grote schaal. Dit 
biedt evenwel geen ontsnapping aan discriminatie: gediscrimineerde minderheden treffen overal 
discriminatie.585F

586 
 
In de verslagperiode heeft de Pakistaanse overheid meermalen de vrijheid van beweging van 
radicale soennitische en shiïtische mullahs beperkt om hen te belemmeren sektarisch geweld aan 
te wakkeren.586F

587  
 
De vrijheid van beweging (of toegang) kan door de overheid uit veiligheidsoverwegingen worden 
beperkt op lokaties en tijden waarop militaire operaties plaatsvinden, tegen bijv. 
terreurnetwerken. In de verslagperiode gebeurde dit bijv. in Beloetsjistan en in delen van de 
voormalige tribale gebieden. Een ‘verklaring van geen bezwaar’ kan worden vereist voor reizen 
naar “gevoelige”gebieden”.587F

588 
   
Elke Pakistaan heeft ook het recht een paspoort aan te vragen en naar het buitenland te reizen. 
Deze vrijheid kan worden ingeperkt door plaatsing op de zgn. Exit Control List. Zie § 3.1. 
“Uitreis” voor details. Ook is een Pakistaans paspoort niet geldig voor reizen naar Israel.  
 

 
583  Pakistan. Religious conversion including treatment of converts (etc.). Immigration & Refugee Board of Canada, 14 jan. 2013, §3. 
584  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, januari 2020, blz 29 
585  New apostasy bill to impose death on anyone who leaves Islam. AsiaNews, 5 sept. 2007. Het wetsvoorstel voorzag voor het 

verlaten van de islam de doodstraf voor mannen; gevangenisstraf voor vrouwen ‘totdat zij spijt betuigen’; verbeurdverklaring van 
eigendommen, en ontzetting van kinderen uit de ouderlijke macht. 

586  DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, blz. 66 
587  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 25-26 
588  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 27 
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2.3.4.2. - 2.3.4.4.  Bekeringsactiviteiten, wetgeving en praktijk  
 
Het is een ahmadi wettelijk verboden “to preache or propagate his faith, or to invite others to 
accept his faith, by words, either spoken, or written, or by visible representations” cf. Art. 298(c) 
van het Wetboek van Strafrecht. Er staat maximaal 3 jaar gevangenisstraf op. De wet maakt 
geen onderscheid tussen geboren ahmadi’s en personen die zich later tot ahmadi bekeerd 
hebben. De wet maakt ook geen onderscheid in wie er door een ahmadi bekeerd wordt: een 
ahmadi mag dus ook geen christenen of sikhs benaderen om tot het ahmadi-geloof toe te 
treden. Omdat, zoals elders uit dit ambtsbericht blijkt, de gedragingen van ahmadi’s 
nauwlettend in de gaten worden gehouden door mensen en groepen die hen ongunstig gezind 
zijn, is het nauwelijks mogelijk voor ahmadi’s hun geloof te verspreiden.  
Op alle andere gelovigen in Pakistan rust geen wettelijk verbod om bekeringsactiviteiten te 
ontplooien. Art. 20 van de Grondwet stelt immers: “. . . every citizen shall have the right to 
profess, practice and propagate his religion”. In de praktijk doen niet-ahmadi-minderheden, 
zoals christenen, hindoes, sikhs ed. er daarbij wel goed aan zich niet te sterk te profileren. 
 
Het verbod voor ahmadi’s om hun geloof te verspreiden wordt door veel Pakistaanse 
rechtbanken geïnterpreteerd als dat ahmadi's niet over hun geloof mogen spreken. Zelfs een 
beleefde discussie over het ahmadi-geloof is vrijwel onmogelijk. Het debat over het ahmadi-
geloof vindt plaats in een vacuüm en wordt geleid door anti-ahmadi geestelijken en politici. Van 
de kant van ahmadi's is dat gesprek volledig verstikt.588F

589  
 
Het verbod gaat in tegen een belangrijke pijler van het ahmadi-geloof, de tabligh. Tabligh 
betekent 'prediken, het overbrengen van de boodschap van de ahmadiyya aan niet-ahmadi's’. 
Het gaat niet per se om openlijke of openbare bekeringsactiviteiten. Het neemt vele vormen aan 
en heeft vele betekenissen, zoals iemands gedrag, gastvrijheid, literatuur uitdelen, 
liefdadigheidswerk doen, mensen ontmoeten en met hen in contact treden over het geloof. 
 
Gezien de strafwetgeving is bekeringswerk voor ahmadi’s nu beperkt tot (maar niet uitsluitend) 
liefdadigheidswerk. Maar zelfs liefdadigheidswerk, in feite alles dat het ahmadi-geloof in een 
positief daglicht kan stellen, kan door tegenstanders worden aangegrepen als pogingen om het 
geloof te verspreiden. Ahmadi’s nemen daarom hun toevlucht tot subtielere middelen om indruk 
op anderen te maken in de hoop het goede voorbeeld te geven; vanuit het idee dat goede 
werken en gedrag anderen tot het geloof kunnen aantrekken. Ook zoeken ze geheime/verborgen 
middelen om hun geloof uit te dragen en doen dit in de meeste gevallen alleen als er een relatie 
is opgebouwd met een individu en ze het gevoel hebben dat het veilig is om het onderwerp aan 
te snijden.589F

590 
 
Bekeringen van het ahmadi-geloof naar het christendom of naar shia-islam komen eigenlijk niet 
voor. Vrijwillige bekering van een ahmadi tot de (soenni-)islam is ook niet gemakkelijk. De 
ahmadi-gemeenschap zal zo iemand volledig uitsluiten; hij zal zijn erfdeel verliezen; zijn ouders 
zullen hem verloochenen, etc.590F

591  
 
De regering bleef beperkte niet-islamitische buitenlandse zendingsactiviteiten toestaan en stond 
missionarissen toe om te bekeren zolang zij niet tegen de islam predikten en zij erkenden dat ze 
geen moslim waren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken kan visa verlenen aan buitenlandse 
missionarissen die zijn uitgenodigd door in het land geregistreerde organisaties. De visa zijn één 
jaar geldig en geven één keer per jaar de mogelijkheid het land binnen te komen, hoewel 
missionaire bronnen begrepen hebben dat alleen 'vervangende' visa beschikbaar waren voor 
degenen die de plaats innamen van vertrekkende zendelingen, en dat verlengingen konden 

 
589  Surviving as an Ahmadi in Pakistan. Pulitzer Center, 7 april 2020. 
590  UK Home Office. Pakistan, Ahmadis. March 2019, § 6.5.3.  – § 6.5.10. 
591  Vertrouwelijke bron. 
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worden verleend voor twee jaar met twee re-entry's per jaar, behalve vanuit India. In 2019 
kregen ongeveer 50 zendelingen die waren aangesloten bij een christelijke organisatie, van wie 
sommigen al vele jaren in het land werkten, na een lange beroepstermijn geen verlenging van 
hun visum.591F

592 Momenteel leven en werken er nog maar enkele buitenlandse missionarissen en 
nonnen. De Katholieke kerk wordt vrijwel helemaal bestuurd door Pakistanen.592F

593  
 
Christelijke bekeringsactiviteiten zijn mogelijk maar moeilijk. De druk tegen kerken om jongeren 
te bereiken neemt toe, maar is er geen sprake van regelrechte obstructie. Echter, pastors en 
christelijke werkers ontvangen waarschuwingen dat hun activiteiten & onderwijs door de 
autoriteiten en actiegroepen in de buurt in de gaten wordt gehouden op inhoud die als anti-
overheid of anti-islam kan worden gezien. In de meeste gevallen durven kerken simpelweg geen 
activiteiten te organiseren buiten hun veilige kerkverblijven. Los van de Bible Society of Pakistan 
wordt het alle andere christelijke organisaties sterk ontmoedigd om drukpersen te bezitten.593F

594 
Evangelische (vaak kleine) denominaties hebben van nature een verplichting om te bekeren; dat 
kan leiden tot een beschuldiging van godslastering. In die zin lopen evangelische christenen een 
groter risico dan christenen die niet publiekelijk actief zijn.594F

595  
 
Bepaalde bisdommen organiseren interreligieuze dialogen, zie § 2.2.3.  Een geloofsgesprek 
tussen een christen en een moslim wordt over het algemeen niet beschouwd als een poging tot 
bekering of als “preken tegen de islam”. Geloof is belangrijk in Pakistan en een uitwisseling van 
gedachten over het geloof komt voor. Zo wordt geprobeerd meer begrip voor elkaar op te 
brengen. De context is daarbij belangrijk. Op het platteland waar mensen vaak niet geletterd 
zijn en meer onder invloed staan van mullah’s, kan een gesprek over het christelijk geloof en de 
bijbel soms tot problemen leiden.595F

596 
 
Dat te openlijke bekeringsactiviteiten dodelijk kunnen aflopen, ervoeren twee Chinese 
clandestiene missionarissen in Quetta op 8 juni 2017.596F

597 Maar in scherp contrast daarmee 
kregen Amerikaanse evangelische predikers als Marilyn Hickey e.a. de afgelopen jaren de 
gelegenheid massale openluchtbijeenkomsten in Pakistan te organiseren met soms 
honderdduizenden  aanwezigen.597F

598  
  
De overheid wil overigens ook prediking door mullahs reguleren, ter bestrijding van terrorisme, 
sektarisme en onverdraagzaamheid. Gerenommeerde religieuze geleerden uit verschillende 
islamitische stromingen bereikten eind 2017 overeenstemming over een 13-puntenvoorstel voor 
het aansturen van de vrijdagse preken, in het kader van het Nationaal Actieplan (zie § 1.3). Het 
beleid is erop gericht te zorgen dat islamitische prediking niet ontaardt in indoctrinatie.598F

599 
 
2.3.4.5. Maatschappelijke visie op anti-islamitische activiteiten 
 
De titel van de beruchte Verordening XX uit 1984 waarmee de anti-ahmadi-wetten werden 
ingevoerd geeft aan dat de Pakistaanse regering de activiteiten van ahmadi’s -nl. het zich 

 
592  Zie: US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 20.  De website van het Directoraat-

Generaal voor Immigratie en Paspoorten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt: Entry visas are not granted to foreign 
missionaries desirous of opening new missions or strengthening existing one engaged in proselytizing activities. Zie: 
http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa%20Categories.aspx  

593  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. USDOS: Pakistan 2015 International 
Religious Freedom Report (augustus 2016).  

594  Pakistan Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, december 2018, blz 23. Zie ook: Pakistan 
Country Dossier. Open Doors International-World Watch Research Unit, januari 2020, blz 29. 

595  UK Home Office. Christians and christian converts. September 2018, § 2.4.2 
596  Zie vorige ambtsbericht. 
597  Zie § 1.3.2.  Zie ook: Crackdown on Christians in China after killing of two missionaries in Balochistan. Dawn, 5 sept. 2017 
598  Zie bijv.:  https://www.youtube.com/watch?v=yeVwEdiVdwY en https://www.youtube.com/watch?v=yeVwEdiVdwY en 

https://www.youtube.com/watch?v=PG4ONFCwJL8&ab_channel=TorchofChristMinistries en 
https://www.youtube.com/watch?v=c5p3rdJoxfQ&ab_channel=BenLimGlobal    

599  Pakistan Plans to Regulate Weekly Serm§ons to Prevent Extremism. Voice of America, 23 september 2017. Overigens is niet 
geheel duidelijk of dit beleid ook werkelijk tot uitvoering is gekomen. Er was ook oppositie tegen deze voornemens. 

http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa%20Categories.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=yeVwEdiVdwY
https://www.youtube.com/watch?v=yeVwEdiVdwY
https://www.youtube.com/watch?v=PG4ONFCwJL8&ab_channel=TorchofChristMinistries
https://www.youtube.com/watch?v=c5p3rdJoxfQ&ab_channel=BenLimGlobal
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voordoen als moslim terwijl zij sinds 1974 grondwettelijk geen moslim meer waren- als anti-
islamitische activiteiten beschouwt. De volledige titel van deze verordening luidt nl.: “The Anti-
Islamic Activities of Qadiani Group, Lahore Group and Ahmadis (Prohibition and Punishment) 
Ordinance 1984”. De verordening heeft tot doel: “to amend the law to prohibit the Quadiani 
group, Lahori group and Ahmadis from indulging in anti-Islamic activities”. Daarmee is de 
maatschappelijke visie op anti-islamitische activiteiten van ahmadi’s in strafbepalingen omgezet. 
Elke ahmadi die, op wat voor manier dan ook, woede opwekt t.a.v. de religieuze gevoelens van 
moslims, maakt zich schuldig aan een anti-islamitische activiteit en kan daarvoor 3 jaar 
gevangenisstraf krijgen cf. Art. 295-C Wetboek v. Strafrecht. 
 
Ook blasfemie, voor zover gericht tegen de islam, is een anti-islamitische activiteit en is 
strafbaar. Het begrip blasfemie is in Pakistan inmiddels dusdanig opgerekt (599F

600, zie ook § 2.3.3.1.) dat 
anti-of on-islamitische activiteiten en blasfemie (voor zover gericht tegen de islam) sterk 
overlappende begrippen zijn geworden. Ook niet-religieuze activiteiten die ingaan tegen hetgeen 
in de islam geaccepteerd is -bijv. het verspreiden van aanstootgevende afbeeldingen- zijn vaak 
verboden en vormen bijv. aanleiding tot internet-censuur.600F

601 PEMRA, de Pakistan Electronic 
Media Regulatory Authority, hanteert sinds 2015 gedragsregels (code of conduct) met 
fundamentele beginselen waaraan houders van zendvergunningen zich moeten houden. Het 
eerste beginsel luidt dat geen enkel programma inhoud zal bevatten die ingaat tegen de 
islamitische waarden of de ideologie van Pakistan.601F

602 In § 2.3.1. “Vrijheid van meningsuiting” is 
beschreven hoe censuur in Pakistan wettelijk kan worden gesanctioneerd wanneer de glorie van 
de islam, fatsoen en moraal in het geding zijn. Het overschrijden van morele- en 
fatsoensnormen kan als on-islamitisch worden beschouwd. Op die grond werd bijv. reclame voor 
voorbehoedsmiddelen gecensureerd, als zijnde “immoreel”.602F

603 Ook de zgn. Aurat marsen, die 
sinds een aantal jaren plaatsvinden op de internationale vrouwendag, en waar jonge vrouwen 
“verwerpelijke” spandoeken met zich meedragen als “warm je eigen eten maar op” worden 
vanuit diverse kringen als on-islamitisch gezien.603F

604  
 
2.3.4.6. Maatschappelijke visie op belediging van de profeet Mohammed 
 
Belediging van de profeet Mohammed is een blasfemisch vergrijp op grond van Art. 295-C van 
het Wetboek van Strafrecht. In het huidige Pakistan moet dit wetsartikel als een correcte 
weergave worden beschouwd van hoe een meerderheid van de bevolking tegen deze vorm van 
godslastering aankijkt. Volgens Art. 295-C kan er de doodstraf voor worden opgelegd, of 
levenslange gevangenisstraf, en een boete. In 1990 besloot Pakistan’s federale sharia rechtbank 
evenwel dat de doodstraf verplicht was.604F

605 Zie ook §2.3.9. en §2.3.9.1. over de doodstraf.  
Het scala aan ‘activiteiten’ dat als belediging van de profeet kan worden beschouwd is groot, 
omdat deze vorm van godslastering vaag geformuleerd is. Dat geeft de aanklager veel ruimte te 
beslissen of er wel of geen blasfemie heeft plaatsgevonden. Er is geen bewijs van opzet vereist, 
en ook het overleggen van bewijs is niet vereist. Bovendien heeft deze wet een cultuur van 
religieuze onverdraagzaamheid en fanatisme voortgebracht en elke vorm van rationele en 
tolerante uitingen over religieuze zaken ontmoedigd.605F

606 “Elk woord of elke actie die wordt gezien 
als beledigend voor een religieuze groep - in feite alles dat wordt opgevat als belediging van een 
religieuze figuur - kan je een open doelwit maken voor religieuze fanatici.” 606F

607 

 
600  Zie bijvoorbeeld: How to commit blasphemy in Pakistan. The Guardian, 5 september 2012 
601  Zie bijv.: Pakistan orders 400.000 porn sites blocked. BangkokPost, 26 januari 2016 
602  Voor de volledige Code of Conduct zie: Pemra rules amended to stop hate speech. The International News, 21 augustus 2015 
603  Pakistan bans TV contraceptive adverts. BBC, 28 mei 2016 
604  How dare they demand. Opposition of Aurat March 2020. The News on Sunday, 8 maart 2020 
605  Zie: Pakistans anti-blasphemy laws. Worldwatchmonitor.org (geraadpleegd juli 2020). De sharia Rechtbank, opgericht in 1990, 

beslist of civiele wetten de weerzin wekken van de geboden van de islam (“are repugnant to the Injunctions of Islam”) 
606  Pakistans anti-blasphemy laws. Worldwatchmonitor.org (geraadpleegd juli 2020) 
607  The Disappeared, Pakistan. New York Times, 6 februari 2017. Ook het volgende artikel geeft een goed beeld van de flinterdunne 

aanleidingen die aan de basis kunnen liggen van een blasfemiebeschuldiging: How to commit blasphemy in Pakistan. The 
Guardian, 5 september 2012. 
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Wie enige twijfel uitspreekt over de blasfemiewetgeving pleegt daarmee reeds blasfemie.607F

608 
Eerder in dit ambtsbericht is een minister aangehaald die suggereerde dat ahmadi’s qualitate 
qua godslasteraars zijn vanwege hun visie op de profeet en dat onthoofding daarvoor de enige 
straf is.608F

609     
 
In de huidige verslagperiode leidden o.m. de volgende incidenten tot aantijgingen van blasfemie 
(zie § 1.3.2.): het hebben van een plaatje van een varken bovenop de Kaaba op je telefoon; een 
discussie over het geloof -over Jezus- met een medeleerling; het aantreffen van een koran met 
verschroeide randjes; een Whatsapp-bericht waarin de profeet wordt geridiculiseerd; het 
verwijderen van een poster waarin werd opgeroepen misdaden te begaan tegen ahmadi's maar 
waarop ook een fragment islamitische literatuur stond; een Koran in vies water gooien; 
blasfemische uitlating op Facebook, op een telefoon of website, ook indien de beschuldigde 
slechts de ontvanger is van een blasfemisch bericht; pagina’s uit een Koran scheuren, etc. 
 
Zoals in § 2.3.3 is gemeld kan de vrees om ‘iets blasfemisch’ te doen leiden tot fear based living, 
waarin mensen (ook moslims) uiterst voorzichtig zijn in hun manier van doen om maar vooral 
niet de toorn op te wekken van de rechtlijnigen in de leer. 
 
2.3.4.7. Bekeringsvrijheid van tot christen of ahmadi bekeerde moslims. 
 
Tot ahmadi bekeerde moslims is het verboden bekeringsactiviteiten te ondernemen, zie 
§2.3.4.2. De bekeringsvrijheid van tot het christendom bekeerde moslims is in Pakistan identiek 
aan die van ‘geboren’ christenen, met dien verstande dat zulke personen er beter aan doen 
dergelijke -voor hen gevaarlijke- activiteiten zo verborgen mogelijk te houden. Zie § 2.3.3.9. en 
§ 2.3.4.2. voor een beschrijving van het ‘maatschappelijke ballingschap’ waarin bekeerlingen 
zich bevinden.  
 
2.3.4.8. Overheidsoptreden tegen militante jihadisten en salafi’s 
 
Streng gelovige moslims (zoals militante jihadisten en militante salafi’s) hebben niet de vrijheid 
om andersgelovigen lastig te vallen, hun bezit te verwoesten, of hen te doden. Dit soort 
gedragingen zijn strafbaar. Maar de Pakistaanse overheid treedt niet altijd daadkrachtig op tegen 
dit soort uitwassen. Ngo’s toonden hun bezorgdheid over het feit dat autoriteiten vaak niet 
tussenbeide kwamen in gevallen van maatschappelijk geweld tegen religieuze minderheden uit 
angst voor de daders, vanwege onvoldoende personeel of uit apathie. Maatschappelijk geweld en 
misbruik tegen religieuze minderheden had vaak geen juridische consequenties voor de daders 
vanwege een gebrek aan follow-up door wetshandhavers, door steekpenningen aangeboden door 
de beschuldigden en druk op slachtoffers om zaken te laten vallen. Volgens ahmadi-organisaties  
heeft de regering advertenties of toespraken die aanzetten tot anti-ahmadi-geweld niet aan 
banden gelegd, ondanks dat deze verantwoordelijkheid een onderdeel is van het NAP. Sommige 
regeringsfunctionarissen en politici maakten zich zèlf schuldig aan anti-ahmadi retoriek en 
woonden evenementen die aanzetten tot geweld tegen ahmadi’s. De politie kwam bij meerdere 
gelegenheden tussenbeide om groepsgeweld tegen personen die beschuldigd werden van 
godslastering de kop in te drukken, waarbij de levens van de beschuldigden weliswaar werden 
gered, maar waarbij de verantwoordelijken voor het geweld niet werden vervolgd.609F

610 
 
Extremistische groeperingen en maatschappelijke actoren gingen door met het discrimineren en 
aanvallen van religieuze minderheden, waaronder hindoes, christenen, sikhs, ahmadi's en 

 
608  Zo werd eerder in dit bericht gesteld, met verwijzing naar de moord op de gouverneur van Punjab, Salman Taseer, en de moord 

op de Minister voor minderheden Shahbaz Bhatti, beiden in 2011. 
609  In Imran Khans Naya Pakistan a minority commission without minority. The Print, 7 mei 2020. Zie ook: Minister Ali Muhammad 

Khan Says Blasphemers Should Be Beheaded. Nayadaur TV, 30 april 2020 
610  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, diverse blz. 
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sjiitische moslims. De regering van Pakistan slaagde er niet in deze groepen adequaat te 
beschermen, en het pleegde systematische, doorlopende en flagrante schendingen van de 
religieuze vrijheid.610F

611 
 
2.3.4.9. Vrijheid van huwelijkspartnerkeuze 
 
Volgens het islamitisch recht en de Pakistaanse Muslim Family Laws Ordinance mag een moslima 
alleen trouwen met een moslim, en een moslim alleen met een moslima of met een vrouw die 
behoort tot de ahl al-kitab (mensen van het boek), dat wil zeggen een christelijke of joodse 
vrouw. In de praktijk zal de vrouw zich dan tot de islam bekeren, bijv. op aansporing door haar 
man, hoewel er geen wet bestaat die haar tot bekering dwingt.611F

612  
 
Er zijn geen wetten in Pakistan die de vrije huwelijkspartnerkeuze keuze beperken. Art. 25 van 
de Grondwet garandeert “equality before the law” en verbiedt discriminatie naar sexe. Zowel 
bruid als bruidegom moeten instemmen met een huwelijk. In de praktijk zijn tradities, religieuze 
normen, sociale status, etnische afkomst, en druk van ouders en familie evenwel sterk 
richtinggevend voor de huwelijkskeuze. Een echte inperking van de huwelijkskeuze komt voor in 
geval van mensenhandel, kindhuwelijken, en wanneer vrouwen (vaak christelijk of hindoe) 
worden ontvoerd en gedwongen tot een huwelijk en bekering tot de islam. Voor deze laatste 
categorie zie § 2.3.3.6. “Gedwongen bekeringen”. Kindhuwelijken zijn een probleem in Pakistan, 
maar dat valt buiten het bestek van dit ambtsbericht. 
Huwelijk en gezin zijn als ‘instellingen’ van groot belang in Pakistan en worden vaak belangrijker 
geacht dan de (wensen van de) betrokken individuen. Vrouwen worden geacht het gezin niet te 
beschamen en niet toe te staan dat een huwelijk mislukt. Vrouwen worden voornamelijk erkend 
in hun rol binnen huwelijk en gezin als echtgenotes, moeders, dochters enz. Hun identiteit is een 
afgeleide van die van hun gezin. In gevallen waarin ouders niet instemmen met de huwelijks-
keuze van hun dochters, wordt soms aangifte van kidnapping gedaan tegen de bruidegom en 
wordt de bruid een getuige tegen de man van haar keuze.612F

613  
 
Volgens islamitische wetgeving kan een moslima uitsluitend rechtsgeldig trouwen met een 
moslim. Zo niet, dan kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Een stel uit Faisalabad 
(hij: christen, zij: moslima) huwden in stilte met een ‘interreligieuze ceremonie’. Beiden 
behielden hun eigen geloof. Na het inlichten van de familie diende de moslimfamilie een klacht in 
wegens kidnapping. Geholpen door geestelijken en de politie werden de moeder van de 
bruidegom, zijn broer en 2 ooms gevonden en gemarteld. De moeder en broer werden pas na 
zes maanden vrijgelaten. Het paar was inmiddels ondergedoken en werd uiteindelijk gevonden in 
Karachi en in hechtenis genomen. De vrouw bevestigde dat zij niet gekidnapt was, uit vrije wil 
was getrouwd, en de islam trouw was gebleven, waarop de rechter hen liet gaan omdat het 
(strafbare) feit “niet bestaat” en het huwelijk legaal was. Het stel bleef evenwel ondergedoken 
en haar familie bleef haar zoeken. 
 
Het contrast met de omgekeerde situatie, waarbij de man een moslim is en de vrouw een 
christen, is schril. Dat soort huwelijk vindt veelvuldig plaats, vaak gedwongen, en vaak met 
minderjarige vrouwen. Hoewel er dan sprake is van dwang schroomt de politie in actie te komen 
uit vrees voor repercussies613F

614, en hebben ouders geen andere keuze dan zich erbij neer te 
leggen (uit angst voor bedreigingen of voor een valse blasfemie-aantijging) of om of een slepend 
juridisch proces aan te gaan. Zie het geval van Huma Younus (§ 1.3.2.  10 okt. 2019). Of dat 

 
611  US Commission on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2019 (m.b.t. 2018), blz 1. 
612   UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Interfaith marriage (januari 2016). Zie ook: Prohibition of 

interfaith marriage. Library of Congress, september 2015 Zie ook: Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en 
Lahore in november 2016.   

613  Overview of Muslim Family Laws and Practices in Pakistan. Musawah, updated 31 may 2017. 
614  Threats to a couple: she is a Muslim and "must not love" a Christian, AsiaNews.it, 12 juli 2019 
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van de 14-jarige Benish Imran.614F

615 Of van Salik Town waar de christelijke gemeenschap voor de 
keuze werd gesteld te vertrekken of zich te bekeren tot de islam nadat een christelijk gezin het 
gedurfd had een juridische procedure te beginnen tegen een moslimfamilie die er met hun 
dochter vandoor was gegaan.615F

616 
Bij een huwelijk tussen een moslim en een ahmadi kan het voorkomen dat niemand bereid kan 
worden gevonden het huwelijk te voltrekken, noch vanuit de staat, noch vanuit de moslim-
gemeenschap.616F

617  
 
Huwelijken worden gesloten binnen en geregistreerd door de religieuze groep waartoe bruid en 
bruidegom behoren.  
 
Huwelijken die voor de christelijke kerk worden gesloten, worden daar ook geregistreerd.617F

618 
Wanneer christenen hun kerkelijk huwelijk ook burgerlijk willen registreren kunnen ze dat doen 
onder de Christian Marriage Act XV uit 1892. In de praktijk gebeurt dat zelden, omdat 
ambtenaren van de burgerlijke stand er vaak niet van op de hoogte zijn dat een huwelijksakte 
tussen twee christenen in Pakistan rechtsgeldig is.618F

619  
Een moderne christelijke huwelijkswet is reeds lang in voorbereiding. Deze Christian Marriage 
and Divorce Bill 2017 werd in de verslagperiode evenwel nog steeds niet aan het parlement 
voorgelegd, ondanks aanvaarding van de wet door het Kabinet in augustus 2019. Er brak echter 
een competentiestrijd uit tussen de ministeries van Justitie en Mensenrechten over de vraag wíe 
van hen de wet aan het parlement mag/moet voorleggen. Ook houden orthodoxe katholieken de 
wet tegen omdat deze voorziet in de mogelijkheid tot echtscheiding hetgeen volgens hen in 
strijd is met de bijbel.619F

620 
 
Ahmadi's hebben hun eigen huwelijksregistratiesysteem en echtparen kunnen hun huwelijk 
registreren bij de ahmadiyya-autoriteiten. Gemengde huwelijken tussen een mainstream moslim 
en een ahmadi zijn legaal in Pakistan. Maar religieuze leiders achten zich niet gebonden aan de 
rechtbanken en veroordelen dergelijke huwelijken, die door partijdige rechters nietig kunnen 
worden verklaard.620F

621 
 
NADRA heeft een beheersysteem voor burgerlijke stand ingevoerd op het niveau van de lokale 
overheden in Pakistan, waarmee de overheid geboorten, huwelijken en overlijden van burgers 
kan registreren. 621F

622 Maar voor het aanvragen van een huwelijkscertificaat moet o.m. een 
islamitisch huwelijkscontract (nikah) worden overlegd, waardoor de registratie van niet-
islamitische huwelijken kennelijk niet mogelijk is.622F

623    
 
2.3.4.10. Vrouwen in Pakistan; gendergerelateerd geweld; bescherming   
 
Er zijn geen bronnen gevonden die specifiek ingaan op gender-based violence binnen religieuze 
(minderheids-)groeperingen.623F

624 Niettemin kan het volgende worden opgemerkt:  

 
615  Christian girls continue to be abducted. The latest case involves a 14-year-old, converted under threat. AsiaNews.it, 27 juli 2019 
616  Convert or leave. Christians of Salik Town at their wits end as communal dispute intensifies. LEAD, april 2017 
617  Vertrouwelijke bron noemt een geval waarin de huwelijkspartners zelfs verblijfsvergunningen in Canada aanvroegen om aldaar te 

kunnen huwen, waarna zij weer terugkeerden naar Pakistan. 
618   http://pakistan.nlembassy.org/services/consular-services/legalisation-of-documents/landeninformatie. Vertrouwelijke bron tijdens 

dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. Mailwisseling met vertrouwelijke bron op 11 juli 2014.  
619  USDOS: Bureau of consular affairs, Pakistan Reciprocity Schedule. 
620  Ook in het ambtsbericht van 2017 werd al gewag gemaakt van competentiestrijd tussen het Ministerie van Mensenrechten en 

andere ministeries. Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 165.  Kortom, er is dus ook 
binnen de Christelijke gemeenschap geen consensus over deze concept-wet. Zie ook: Christian Marriage and Divorce Bill caught 
between feuding ministries, Dawn, 5 november 2019 

621  Intermarriage between a non-Ahmadi Muslim and an Ahmadi, consequences. Canada Immigration & Refugee Board, 19 nov. 2009 
622  Mededeling op de NADRA-website, zie: https://www.nadra.gov.pk/local-projects/identity-management/civil-registration-system/  
623  Een harde bevestiging daarvan kon overigens niet worden verkregen. Zie: Procedure to Get Pakistani NADRA Marriage Certificate. 

Translation.pk, 7 september 2016 
624  Rapporten over sexueel geweld in Pakistan delen dat geweld niet in per religieuze minderheidsgroep; en omgekeerd gaan 

rapporten over de situatie van religieuze minderheden niet in op seksueel binnen of tussen religieuze groepen.       

http://pakistan.nlembassy.org/services/consular-services/legalisation-of-documents/landeninformatie
https://www.nadra.gov.pk/local-projects/identity-management/civil-registration-system/
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Geweld tegen vrouwen is problematisch in Pakistan, ondanks genomen maatregelen.  
Huiselijk geweld is wijdverbreid en ‘genormalizeerd’ 624F

625, en verkrachting binnen het huwelijk is 
niet expliciet strafbaar. De politie kan huiselijk geweld behandelen als misdrijf op grond van de 
algemene bepalingen van het strafrecht. Geen enkele specifieke federale wet verbiedt huiselijk 
geweld. Wel zijn er zulke wetten in Islamabad en in drie van de vier provincies, zoals de 
Domestic Violence (Prevention and Protection) Act 2013 in Sind.625F

626 Alleen Khyber Paktunkhwa 
heeft niet zo’n wet vanwege bezwaren van religieuze partijen; in Pesjawar wordt er al 8 jaar 
over gedebatteerd.626F

627 Vormen van huiselijk geweld zijn naar verluidt onder meer: slaan, fysieke 
misvorming, het afscheren van de wenkbrauwen en het haar van vrouwen en - in extreme 
gevallen - moord. Bruidsschat- en andere familie gerelateerde geschillen leidden soms tot de 
dood of tot verminking door verbranding, zuur, of door het afsnijden van neus of oren. Vrouwen 
die misbruik proberen te melden, staan vaak voor grote uitdagingen. Politie en rechters zijn 
soms terughoudend om op te treden in gevallen van huiselijk geweld en beschouwen dit als een 
familieaangelegenheid. In plaats van een aanklacht in te dienen, reageert de politie vaak door de 
partijen aan te moedigen zich te verzoenen. Autoriteiten brengen mishandelde vrouwen 
regelmatig terug naar hun familieleden/daders.627F

628 
 
De situatie voor vrouwen in Pakistan is de afgelopen 15 jaar verslechterd t.o.v. andere landen. 
In het Global Gender Gap Index Report 2020 staat Pakistan op de 151e plaats van de 153 
landen. In 2006 was dit nog een 112e plaats. Als het gaat om economische participatie en -
kansen scoort Pakistan nu een 150e plaats; voor bereikt opleidingsniveau de 143e en voor 
gezondheid en ‘overleving’ de 149e plaats. In al deze drie categorieën zat Pakistan in 2006 nog 
in de lagere middenmoot. De categorie politieke empowerment toont hetzelfde beeld: hier zakte 
Pakistan tussen 2006 en 2020 van een 37e naar een 93e plaats.628F

629 
Daarnaast is Pakistan het op 5 na gevaarlijkste land voor vrouwen (2018).629F

630  
Niet het behoren tot een minderheid of gehandicapt zijn is iemands grootste nadeel in Pakistan, 
maar geboren te zijn als vrouw, aldus Judith Herbertson in 2016.630F

631   
 
De sekse-ratio in Pakistan is erg laag: er zijn 92 vrouwen op elke 100 mannen. Dat heeft 
meerdere oorzaken. Meisjes krijgen thuis minder en slechter voedsel dan hun broertjes. Families 
hechten minder waarde aan meisjes; ze worden geacht minder goed in staat te zijn een inkomen 
te verdienen en zijn eerder een last voor de familie. Ook de -latere- bruidsschat is een probleem. 
Dagelijkse discriminatie, verwaarlozing en vernedering drijven veel meisjes tot zelfmoord. Ook 
foeticide en infanticide komen -veel- vaker voor bij meisjesbaby’s en vinden straffeloos 
plaats.631F

632 
 
In Pakistan “moet een vrouw veel dingen zijn, behalve wat ze zelf wenst te zijn”. Het streven 
naar een beter leven met meer autonomie, vrijheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen maakt 
een vrouw 'ongewenst' en ‘onvrouwelijk’.632F

633 De bescherming van vrouwen tegen misbruik is on-

 
625  Pakistan. Domestic violence, legislation, protection & support. Immigration & Refugee Board of Canada via ECOI.net, 5 feb. 2020 
626  Zie: HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 95. In Punjab is er de Punjab Protection of Women against Violence 

Act, zie hierboven. Zie de wetstekst hier: http://punjablaws.gov.pk/laws/2634.html  En voor de tekst v.d. wet uit Sind uit 2013 
zie hier: http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh%20Act%20No.XX%20of%202013.pdf  

627  KP has not passed its domestic violence bill in 7 years. The Friday Times, 25 oktober 2019 
628  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz. 34-36. 
629  Global Gender Gap Report 2020. World Economic Forum. Zie ook: Pakistan ranks 151 out of 153 on global gender parity index. 

Dawn, 17 december 2019. 
630  The worlds most dangerous countries for women 2018. Thomson Reuters Foundation https://poll2018.trust.org/  Zie ook: 

Violence against women on the rise in Pakistan. Deutsche Welle, 23 september 2019. 
631  Dear Pakistanis, why do you think single women are a joke. Images.Dawn.com, 29 nov. 2016. NB: Herbertson was de No 2 van 

DFID, het voormalige Britse ‘Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking’. 
632  Killing babies. Dawn, 21 januari 2020 
633  Check your misogyny. The International News, 13 juli 2020 

http://punjablaws.gov.pk/laws/2634.html
http://www.pas.gov.pk/uploads/acts/Sindh%20Act%20No.XX%20of%202013.pdf
https://poll2018.trust.org/
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islamitisch, aldus een groep van 35 islamitische partijen.633F

634 Vrouwen worden al snel beticht van 
on-islamitisch gedrag (zie ook § 2.3.4.5. “Maatschappelijke visie op anti-islamitische 
activiteiten”). De 15-jarige Malala Yousafzai werd op 9 oktober 2012 in haar hoofd geschoten 
omdat ze opkwam voor meisjesonderwijs.634F

635 Qandeel Baloch (26), Pakistans eerste sociale 
mediaster, beroemd om haar vrijgevochten foto’s, filmpjes en commentaar, werd in juni 2016 
door haar broer vermoord.635F

636 Slogans als “Hoe kan ik nou weten waar jouw sokken zijn?” die 
worden meegedragen op de “Aurat marsen” worden in brede kring beschouwd als een bedreiging 
van Pakistans morele orde.636F

637 Religieuze groepen zien campagnes voor vrouwenrechten wel als 
bevordering van obsceen gedrag.637F

638 
In de populaire cultuur van Pakistan wordt de vrouw vaak neergezet als lijdend, als iemand die 
talloze onrechtvaardigheden ondergaat, maar die desalniettemin - en dit is het belangrijkste deel 
volgens “Dawn” - stilletjes, stoïcijns, geduldig, met volledige berusting en zonder enige strijd 
blijft lijden. De lichtvoetige Bollywood-komedie Veere Di Wedding uit 2018 was daarom 
verwerpelijk en “compleet onacceptabel” voor Pakistans Central Board of Film Censors: de film 
gaat over vier rijke vriendinnen die feesten en dansen met hun vrienden, een verhaal waarin 
jonge vrouwen plezier hebben in elkaars gezelschap, waarin zij vrolijk en gelukkig zijn en 
ginnegappen over romantiek, carrière en mannen.638F

639 Het nastreven van een carrière wordt voor 
een getrouwde vrouw als een negatieve, zelfs egoïstische ambitie gezien, iets waarvoor het 
gezin de prijs betaalt. Dat geldt temeer voor rijke vrouwen die immers niet hoeven te werken.639F

640 
 
Als het om vrouwen gaat ligt de focus vaak op de excessen, maar er zijn ook positieve punten en 
ontwikkelingen in Pakistan. Zo zijn er een aantal sterke rolmodellen zoals ex-premier Benazir 
Bhutto, mensenrechtenverdedigsters als Asma Jahangir (die vele malen werd gelauwerd) en 
Marvi Sirmed, die zich profileert voor bijv. LHBT-rechten. Ook is de positie van vrouwen een 
prioriteitsgebied voor de regering-Khan. Een recente groepsverkrachting langs de snelweg bij 
Lahore leidde tot woedende reacties in de publieke opinie en grote demonstraties in 
verschillende steden.640F

641 Sinds 2018 vinden elk jaar de zgn. “Aurat marsen” plaats in 
verschillende steden: sociaal-politieke demonstraties ter gelegenheid van Internationale 
Vrouwendag en georganiseerd door vrouwenorganisaties. De marsen staan symbool voor een 
groeiende feministische beweging.641F

642 Ook leidt het gebruik van sociale media tot een 
verschuiving van normen en een erosie van taboes; vrouwen kunnen - bijv. via dating apps - 
discreet contacten leggen en krijgen zo meer controle over hun sociale leven en over hun 
seksualiteit.642F

643 
 
Bescherming 
De bescherming van vrouwen tegen geweld laat in de praktijk te wensen over, maar de 
wettelijke situatie is op dit punt wel beter (althans op papier) dan een jaar of 15 geleden. Om 
dat in te zien, inclusief de rol die de islam daarbij speelt, volgt een korte terugblik.  
 
Tot 1979 werden delicten bestraft op basis van Pakistans (seculiere) Wetboek van Strafrecht. 
Vanaf dat jaar islamiseerde president Zia-ul-Haq de rechtsstaat. De zgn. hadd-overtredingen 
(delicten waarvoor de Koran vaste straffen specificeert) werden d.m.v. een serie verordeningen -
de zgn. ‘Hudood Ordinances’- geïncorporeerd in het strafrechtsysteem. Ook creëerde Zia in 1983 

 
634  Het ging om bescherming via de Women’s Protection Act.  Deze wet “was promulgated to accomplish the West’s agenda to 

destroy the family system in Pakistan,” “This act ... is redundant and would add to the miseries of women”. Zie: Pakistan religious 
groups say law protecting women from abuse un-Islamic. Reuters, 15 maart 2016 

635  Ze overleefde het, zette haar werk voort, en kreeg daarvoor in 2014 als 17-jarige de Nobelprijs voor de vrede. 
636  Probing the Murder of a Pakistani Internet Sensation. New York Times, 20 februari 2020 
637  How Do I Know Where Your Socks Are. New York Times, 7 maart 2020 NB: “Aurat marsen” zijn jaarlijkse sociaal-politieke 

demonstraties in Pakistan ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag en georganiseerd door vrouwenorganisaties.  
638  Why is a Pakistani bill to protect women unpopular. BBC, 17 maart 2016 
639  Why is Pakistan afraid of happy women. Images.Dawn.com, 8 juni 2018 
640  Do Pakistani TV dramas depict working women as selfish, unfavourable characters. Images.Dawn.com, 8 jan. 2016 
641  Pakistan. Thousands protest over gang rape investigation. Deutsche Welle, 12 september 2020. Zie ook: Massive Protests in Pak 

After Gang-Rape: https://www.youtube.com/watch?v=P0nmAUQGWuM&ab_channel=NewsX  
642  Pakistans growing feminist movement. The Nation.com, 30 maart 2020.   
643  Zie bijv.: Pakistani women break dating taboos on Tinder. Deutsche Welle, 10 augustus 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=P0nmAUQGWuM&ab_channel=NewsX
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de federale sharia rechtbanken met de exclusieve bevoegdheid om te onderzoeken of wetgeving 
in overeenstemming was met de leer van de islam. De sharia rechtbanken behandelden tevens 
hogere beroepen in zaken waar recht was gesproken op basis van de Hudood-verordeningen. In 
het kader van dit ambtsbericht is Hudood-decreet No.7 relevant, de zgn. Zina Ordinance. Het 
Zina decreet behandelde alle zedendelicten zoals verkrachting, ontucht, en seks buiten het 
huwelijk. In het kort kwam het er op neer dat alle seks buiten het huwelijk strafbaar werd en 
kon leiden tot zweepslagen of de doodstraf door steniging. Overspel en ontucht (fornication) 
waren onder het eerdere seculiere systeem niet strafbaar. Het Zina-decreet had disproportionele 
gevolgen voor vrouwen; velen belandden in de gevangenis op beschuldiging van overspel, vaak 
aangegeven door hun man. Hoewel in veel van deze zaken vrijspraak volgde in hoger beroep bij 
de sharia rechtbanken, hadden vrouwen dan vaak al jaren in detentie doorgebracht en waren zij 
verworden tot sociale verschoppelingen, verstoten door familie. Het funeste aspect van het Zina 
decreet was m.n. dat vrouwen terechtkwamen in een juridische val: wie aangifte deed van 
verkrachting bekende daarmee seks buiten het huwelijk te hebben gehad: overspel dus. Van 
slachtoffers werden zij daders. Voorstanders beweerden dat de bedoeling achter de verordening 
was om vrouwen juist te beschermen tegen daden als verkrachting, maar in de praktijk werd het 
gebruikt om vrouwen te kwellen die een eigen huwelijkskeuze maakten, of die wilden scheiden, 
of gescheiden vrouwen die wilden hertrouwen of die voogdij over de kinderen trachtten te 
krijgen. Het werd een machtsmiddel dat de fundamentele rechten van vrouwen in gevaar bracht; 
een instrument van onderdrukking.  
 
Verschillende overheidscommissies en ook de Council on Islamic Ideology bogen zich over de 
zaak. Eerst na 27 jaar leidde dat tot aangepaste wetgeving onder het bewind van president 
Musharraf in de zgn. Protection of Women (Criminal Laws Amendment) Act 2006. Daarin werd 
een aantal Zina-delicten (waaronder verkrachting) teruggeplaatst in het reguliere Wetboek v. 
Strafrecht. Tevens werd een aantal Zina-delicten opnieuw gedefinieerd (verzacht) en werd het 
procesrecht aangepast. Aangifte van verkrachting wordt niet langer beschouwd als een 
bekentenis van overspel. Overspel blijft nog een Zina-vergrijp, maar kan alleen worden vervolgd 
wanneer er 4 mannelijke getuigen zijn. Daarmee werd het vrijwel een dode letter. Zeker is dat 
de Protection of Women Act van 2006 geen window-dressing was om ‘Westerse agenda’s’ te 
accommoderen. Van de Zina-decreten resteert namelijk niet meer dan een rudiment dat 
vrouwen nauwelijks nog kan schaden. Maar een volledige afschaffing is nog steeds een brug te 
ver. Daar zou een nieuwe grondwet voor nodig zijn.643F

644 
 
De provincie Punjab boekte opmerkelijke vooruitgang op het gebied van wetshandhaving en 
-uitvoering. In 2016 werd daar de Punjab Protection of Women Against Violence Act 2016  
aanvaard, een mijlpaal en zeer controversieel in religieuze kringen.644F

645 De provincie nam 
desondanks nog extra wetgeving aan, de Punjab Women Protection Authority Act 2017. Onder 
deze wet werd een nieuwe entiteit opgericht, met als doel het verstrekken van een alomvattend, 
efficiënt, effectief en gender-rechtvaardig systeem voor bescherming, noodhulp en rehabilitatie 
van vrouwen tegen iedere vorm van geweld in Punjab. Die wet creëerde een nieuwe post voor 
een “inspecteur-generaal vrouwenbescherming”. Een eerste “Geweld tegen Vrouwen-centrum” 
(VAW-Centre) werd opgericht in Multan en startte met activiteiten in maart 2017. Het centrum 
moet juridische hulp, onderdak, gezondheidszorg, psychologische begeleiding en 
revalidatiediensten bieden. Geldgebrek beïnvloedde het functioneren van het centrum maar het 
werd niettemin een succes geacht en een tweede VAWC werd in 2019 gestart in Lodhran; ook 
waren er plannen voor zulke centra in Lahore, Faisalabad, Bahawalpur, en Rawalpindi. De Punjab 
Commissie voor de Status van Vrouwen (PCSW) heeft een hotline, en behandelt alle gevallen 

 
644  Zie: Twenty-five years of Hudood Ordinances, a review. By Martin Lau, Washington and Lee Law Review 1291 (2007). Zie ook: 

Rape laws in Pakistan, a history of injustice. Dawn, 7 april 2014.  In werkelijkheid was de terugkeer van grote delen van het 
‘onaanraakbare’ Zina-decreet naar het seculiere strafrecht een buitengewoon moeizaam en langdurig proces, waarbij met grote 
zorgvuldigheid moest worden aangetoond dat de wijzigingen in overeenstemming waren met de islam. I.h.k.v. dit bericht kan dit 
proces niet in detail worden behandeld. Interessant is wel dat de Universiteit van Leiden hierin nog een (bij)rol speelde.  

645  Why is a Pakistani bill to protect women unpopular. BBC, 17 maart 2016 
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van VAW die onder haar aandacht worden gebracht. Het volgt nauwlettend de situatie van 
vrouwenrechten in de provincie, in het bijzonder elke inbreuk op de juridische en politieke 
rechten en het recht op werk.645F

646 
 
Naast de VAW-centra beheert de overheid van Punjab nog een hele serie andere opvanghuizen 
(shelters) voor vrouwen. Deze vallen onder Lahore’s Ministerie voor Maatschappelijk Welzijn. 
Daar wordt voornamelijk toevlucht gezocht door vrouwen die om wat voor redenen dan ook hun 
familie “te schande” hebben gemaakt en wraak vrezen, bijv. omdat zij een gearrangeerd 
huwelijk weigerden. De huizen hebben daarom wel de reputatie dat zij ‘slechte vrouwen’ helpen. 
De huizen zijn in zekere zin een mengvorm van tehuis en gevangenis; want het wordt de 
vrouwen vaak sterk afgeraden voor hun eigen veiligheid om de deur uit te gaan.  
 
Naast de VAW-centra beheert het ministerie 36 zgn. Dar-ul-Amaans, 6 Dar-ul-Falah-centra, 12 
vrouwencrisiscentra, drie Kashana-centra voor minderjarigen, 36 zgn. District Industrial Homes, 
drie mini Sanatzar, en een Silai Markaz (naaicentrum). Een Dar-ul-Amaan zorgt niet alleen voor 
veiligheid en basisbehoeften van vrouwen, maar ook voor psychosociale begeleiding en medische 
voorzieningen zoals een basisapotheek. Naast het bieden van individuele behandeling, worden 
ook groepssessies gefaciliteerd om de vrouwen te sensibiliseren over kwesties die verband 
houden met gezondheid en hygiëne. De financiering van de centra kan nogal afhangen van de 
politieke wind die waait, en daarmee fluctueert ook de kwaliteit van de dienstverlening. De 
huizen worden geleid door jonge vrouwelijke ambtenaren die weinig invloed hebben om hun 
noden te bepleiten bij de overheid; er zijn verhalen dat hun salaris nauwelijks wordt betaald en 
dat zij de centra met kunst- en vliegwerk overeind houden. Er zijn incidenteel verhalen van 
misbruik in de opvanghuizen. De maximale verblijfsduur is 6 maanden; daarna worden de 
vrouwen bij gebrek aan een alternatief toch vaak weer teruggebracht naar hun familie (waarvoor 
zij nu juist vaak gevlucht zijn). Wel zijn zij vaak mondiger geworden en kennen zij beter hun 
rechten. Dat heeft echter ook een keerzijde: vrouwen die hun rechten kennen en opeisen 
worden eerder het slachtoffer van geweld en de vraag naar opvanghuizen neemt toe naarmate 
vrouwen assertiever worden.646F

647  
 
Ook in Beloetsjistan zijn er twee vrouwenopvanghuizen (Dar-ul-Amans).647F

648 Zes additionele 
zouden zijn gepland. Ook zijn er drie zgn. Shaheed Benazir Bhutto Welfare Centres, met 
vergelijkbare taken. In Khyber Paktunkhwa zijn vier vrouwenopvanghuizen opgericht in de 
district Peshawar, Mardan, Swat en Abbottabad; nog twee opvanghuizen in Haripur en Mansehra 
worden functioneel gemaakt.648F

649  
 
In Sind lanceerde de Sindh Commission on the Status of Women in 2019 zijn eerste driejarige 
strategie om te pleiten voor vrouwenrechten en om gendergelijkheid te bevorderen, in lijn met 
internationale verplichtingen. Prioriteiten zijn onder meer de herziening van Sind's wetten, 
voorschriften en beleid vanuit een genderperspectief, en het nemen van stappen tegen VAW. In 
oktober 2019 droeg het Sindh High Court de autoriteiten op om “politiecentra voor de redding 
van vrouwen” op te richten in elk district en om geld vrij te maken voor de oprichting van 
opvanghuizen voor vrouwen (“safe houses”).649F

650 
Overigens exploiteert niet alleen de overheid opvanghuizen, ook ngo’s en (religieuze of private) 
liefdadigheidsinstellingen doen dat, zie bijv. de lijst in § 2.2.3. “Mensenrechtenorganisaties ten 
behoeve van christenen/ahmadi’s”.  
 

 
646  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, blz. 168.  Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 45. 

Zie ook het Wikipedia-artikel “Protection of Women against Violence Bill, 2015”, met 33 verdere bronvermeldingen.  
647  Pakistans Dar-ul-Amaans, no home away from home. The News on Sunday, 8 dec. 2019. Zie ook: Underage girls being misused 

at Darul Aman, claims official. Pakistan Today, 29 nov. 2019. Zie ook: The Women's Shelter, door Cause-of-Death:Woman 
(ongedateerd). 

648  Zie: Dar-ul-Aman Quetta. Balochistan Government website, dd. 15 dec. 2020.  
649  Pakistan. Domestic violence, legislation, protection & support. Immigration & Refugee Board of Canada via ECOI.net, 5 feb. 2020 
650  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 95  (VAW = Violence Against Women) 
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Om maatschappelijke normen aan te pakken die afkeurend staan tegenover slachtoffers van 
seksueel geweld die aangifte doen, heeft de regering vrouwenpolitiebureaus opgericht, bemand 
door vrouwelijke agenten. Er is evenwel een ontoereikend aantal van dat soort bureaus en ze 
hebben te maken met financiële tekorten en onvoldoende personeel.  
 
Lahore maakt gebruik van een speciale rechtbank die zich uitsluitend richt op de ernstigste 
gevallen van gender gerelateerde misdrijven. Vervolgingen van gerapporteerde verkrachtingen 
zijn zeldzaam, hoewel er ook berichten waren dat het aantal vervolgingen toenam als reactie op 
programma's voor capaciteitsopbouw van de politie en bewustwordingscampagnes. Volgens 
ngo’s accepteerde de politie soms steekpenningen van daders, mishandelde of bedreigde de 
politie slachtoffers, en eiste ze dat slachtoffers een aanklacht zouden intrekken, vooral wanneer 
de vermoedelijke daders invloedrijk waren. Sommige politieagenten eisten betaling van 
slachtoffers voordat ze aanklachten van verkrachting registreerden, en het onderzoek was vaak 
oppervlakkig. Bovendien werden beschuldigingen van verkrachting vaak met behulp van 
buitengerechtelijke maatregelen opgelost, waarbij het slachtoffer bijv. gedwongen werd met 
haar aanvaller te trouwen.650F

651  
Er zijn berichten dat de politie geen grondig onderzoek deed, onvoldoende bescherming bood, en 
steekpenningen vroeg aan christelijke vrouwen die te maken hadden gehad met aanranding, 
verkrachting en ontvoering. Zodanig zelfs, dat sprake was van hernieuwd slachtofferschap (re-
victimisation).651F

652 
 
Een bijzondere vorm van huiselijk geweld is eerwraakmoord. Met ca. 1000 van dergelijke 
moorden per jaar is Pakistan wereldrecordhouder. Veel gevallen daarvan worden niet 
gerapporteerd en blijven onbestraft.652F

653 
 
Alleenstaande vrouwen.  
Het is moeilijk voor de Pakistaanse samenleving om te accepteren dat een vrouw ervoor kan 
kiezen om alleenstaand te zijn. Al haar pogingen om dat te rechtvaardigen zijn “zinloos”. 
Van jongs af aan wordt meisjes verteld dat ze alleen gewaardeerd zullen worden in relatie tot 
een man en dat ongeacht hoeveel zij individueel bereikt, het het belangrijkste is om een goed 
huwelijksaanzoek te krijgen en te settelen. Vrouwen die tegen die norm in gaan -en hun aantal 
groeit- voeren een constante strijd. Die sociale druk kan zeer schadelijk zijn voor hun zelfrespect 
en gevoel van eigenwaarde en is een manier om zulke vrouwen te beschamen en ze het gevoel 
te geven dat ze mislukt zijn. Oudere vrouwen die ongelukkig zijn in hun huwelijk leggen dezelfde 
normen vaak op aan hun dochters. Ze leren hen dat er geen uitweg is uit deze cyclus. In feite 
kunnen alleen zeer sterke en economisch zelfstandige vrouwen het zich permitteren alleenstaand 
te blijven. Zulke vrouwen, vaak beter opgeleid, worden door mannen wel als intimiderend 
ervaren. Alleenstaande werkende vrouwen worden in de media soms nog wel in een positief 
daglicht gesteld vanuit de aanname dat ze nu eenmaal de eindjes aan elkaar moeten knopen.653F

654  
 

2.3.4.11. Discriminatie van christenen en ahmadi’s bij werk en studie 
  
Dit onderwerp wordt reeds behandeld in § 1.4.4. “Problemen van christenen en ahmadi’s bij 
werk en studie”. 

 
2.3.4.12. Positie van kinderen van bekeerde moslimouders  

 
651  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz. 34-36. NB: Een studie uit 2010 oordeelde 

dat de vrouwenpolitiebureaus een grote mislukking zijn, zie: “Policing in Purdah: Women and Women Police Station, Peshawar, 
Pakistan, February 2010, hier: https://www.amazon.com/Policing-Purdah-Station-Peshawar-Pakistan/dp/3639190769  

652  UK Home Office. Christians and christian converts. Mei 2016, § 2.4.3. en § 9.1.11. 
653  Honour killings in Pakistan, little hope of change. Honour Based Violence Network, 17 juni 2014 
654  “Any attempt to justify (being single) is futile”. Zie; Eight women reveal what its like to be single and over 30 while living in 

Pakistan. Images.Dawn.com, 10 maart 2019. Zie ook: Dear Pakistanis, why do you think single women are a joke. 
Images.Dawn.com, 29 nov. 2016. Zie ook: The Women's Shelter, door Cause-of-Death:Woman (ongedateerd). Zie ook: Do 
Pakistani TV dramas depict working women as selfish, unfavourable characters. Images.Dawn.com, 8 jan. 2016.  

https://www.amazon.com/Policing-Purdah-Station-Peshawar-Pakistan/dp/3639190769
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Kinderen van niet-moslima’s die zich tot de islam bekeren na een huwelijk met een niet-moslim, 
worden als onwettig beschouwd en komen daarom niet in aanmerking voor erfenis. De enige 
manier om het huwelijk en de kinderen legitiem te maken, is dat de echtgenoot zich ook tot de 
islam bekeert. De kinderen van een moslim en een moslima die zich beiden bekeren tot een 
andere religieuze groep, worden als onwettig beschouwd en de regering kan de voogdij over de 
kinderen nemen.654F

655 Over de vraag of kinderen van moslimouders die zich hebben bekeerd na 
het krijgen van die kinderen, nog steeds als wettig worden beschouwd, is geen informatie te 
vinden.  
 
2.3.5. Rechtsgang 
2.3.5.1. Onafhankelijkheid van rechtspraak in blasfemiezaken  
 
Zie voor deze materie m.n. § 2.2 “Toezicht en rechtsbescherming”. 
Veel betrokkenen bij blasfemie-rechtszaken laten ook hun persoonlijke, religieuze gevoelens 
prevaleren boven de wet. Een advocaat gespecialiseerd in blasfemie-zaken drukte dit als volgt 
uit: “In de onderzoeksfase heeft de politie al besloten dat het hun religieuze plicht en een deel 
van het geloof is, om die persoon [beschuldigd van godslastering] te veroordelen. De aanklager 
denkt hetzelfde, en zelfs de houding van de rechter is bevooroordeeld. De gedachte is “als we 
deze persoon veroordelen, gaan we naar het paradijs””.655F

656 
 
2.3.6. Arrestaties en detenties 
 
2.3.6.1. Arrestaties en detenties van christenen en ahmadi’s sinds 2017  
 
Er zijn sinds het vorige ambtsbericht ahmadi’s en christenen gearresteerd en gedetineerd.  
§ 1.3.2. bevat een overzicht van relevante incidenten en bij diverse van die incidenten (en ook 
bij talloze andere, niet -of niet in toegankelijke media- gepubliceerde incidenten) zijn christenen 
en ahmadi’s gearresteerd en/of gedetineerd.  
  
2.3.6.1.1. – 2.3.6.1.4.  Arrestaties, straffen en detenties voor christenen en ahmadi’s 
m.b.t. religieuze delicten inclusief blasfemie 
 
De in § 2.3.6.1. genoemde arrestaties en detenties van christenen en ahmadi’s hebben met 
name betrekking op religieuze delicten, dan wel incidenten die een sektarische achtergrond 
hebben maar die niet per se religieus geïnspireerd zijn, bijv. conflicten over onroerend goed. 
Alle religieuze delicten zijn limitatief opgesomd in Hoofdstuk XV van het Wetboek van Strafrecht, 
zie bijlage III. In § 1.3.2. staat bij elk aldaar genoemd incident dat in de verslagperiode 
plaatsvond, indien van toepassing: (1) welk delict is begaan; (2) of dat wel of niet een 
blasfemiedelict betrof; en (3) welke straf er is opgelegd, indien bekend. In geval van religieuze 
delicten gaat het naast blasfemie om zaken als grafschennis, beschadiging van religieuze 
gebouwen, belediging van de religieuze gevoelens van anderen, etc. 
Er zijn in de verslagperiode geen hooggeplaatste ahmadi’s of christenen gearresteerd of 
gedetineerd. 
Niet elke type religieus delict dat valt onder Hoofdstuk XV is in de verslagperiode gerapporteerd, 
bijv. niet de verstoring van een religieuze dienst. Dit is een relatief klein vergrijp, en het is met 
een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel degelijk voorgekomen in de verslagperiode, 
maar niet opgenomen in de geraadpleegde bronnen. Het is onmogelijk om in dit ambtsbericht 
alle religieuze of sektarische delicten op te nemen die ahmadi’s en christenen hebben begaan of 
waar zij het slachtoffer van zijn geworden. En al helemaal onmogelijk is het om daarbij aan te 

 
655   USDOS: Pakistan 2014 International Religious Freedom report (oktober 2015), Section II, Legal Framework. Zie ook: UK Home 

Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016), § 8.1.2. 
656  “Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and the most marginalized in society”. FIDH-HCRP, Oktober 

2019, blz. 23. 
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geven of het geboren christenen en ahmadi’s betreft, dan wel personen die later door bekering 
christen of ahmadi geworden zijn. Voor zover bekend wordt dat ook niet bijgehouden.  
 
2.3.6.1.5. Strafvervolging van christenen en ahmadi’s bij ‘gewone’ delicten  
 
Zie voor deze materie m.n. § 2.2 “Toezicht en rechtsbescherming”. 
Het is nauwelijks na te gaan of christenen en ahmadi’s bij een vervolging die niet plaatsvindt 
o.g.v. de blasfemiewetgeving (dus bij vervolging van ‘gewone’ delicten) hogere of zwaardere 
straffen krijgen dan moslims. Immers is het bij een ‘gewoon’ delict als bijv. diefstal irrelevant 
welke godsdienst iemand heeft en dat wordt dan ook doorgaans niet in de berichtgeving 
vermeld. Berichtgeving over gewone delicten is sowieso spaarzaam, zeker in de niet-Urdu 
media, en het vergt een analyse van een zeer groot aantal zaken om te kunnen beoordelen of 
vooroordelen een rol spelen bij een evt. ongelijke behandeling van moslims vs. minderheden. 
Gezien het niveau van discriminatie waar minderheden mee te maken hebben ligt het voor de 
hand een ongelijke behandeling te veronderstellen, maar daar mag niet voetstoots van worden 
uitgegaan.  
Meer reëel is het te veronderstellen dat minderheden vanwege hun zwakke maatschappelijke 
positie zich geen (goede) advocaat kunnen veroorloven, geen steekpenningen kunnen betalen, 
en meer ‘overgeleverd zijn aan het systeem’ dan personen met betere uitgangsposities.  
 
2.3.6.1.6. Valse blasfemie-aangiftes tegen christenen en/of ahmadi’s 
 
Er zijn in de verslagperiode valse beschuldigingen van blasfemie geweest, zie § 1.3.2. voor 
details, met name de gevallen op 3 november 2017, 2 augustus 2018, 25 februari 2019, 29 juni 
2019 en 3 juni 2020. Het Hooggerechtshof stelt zelfs expliciet dat de meerderheid van 
blasfemiebeschuldigingen vals is en voortvloeit uit geschillen over onroerend goed of uit 
persoonlijke of familievetes.656F

657 
  
2.3.7. Mishandeling en marteling 
 
Artikel 14, lid 2, van de Grondwet verbiedt foltering met het doel informatie te vergaren, terwijl 
bepalingen van het Wetboek van Strafrecht het toebrengen van leed (‘hurt’) verbieden. De Police 
Order 2002 zet max. vijf jaar gevangenisstraf op marteling in Punjab, Sind en Beloetsjistan.657F

658 
In Khyber Pakhtunkhwa geldt hetzelfde op grond van de Police Ordinance 2017 .658F

659 Er is 
evenwel geen wet in Pakistan die foltering definieert en marteling wordt ook niet expliciet 
strafbaar gesteld op een wijze zoals vereist onder het Verdrag tegen Foltering.659F

660 660F

661 
 

Ondanks deze bepalingen is bekend dat martelpraktijken een inherent onderdeel zijn van 
onderzoek door de politie om verdachten tot bekentenissen te dwingen, bijv. door 
slaapdeprivatie, het rollen van zware voorwerpen over de ledematen, slaan met leren rackets, 

 
657  “The majority of blasphemy cases are based on false accusations stemming from property issues or other personal or family 

vendettas rather than genuine instances of blasphemy and they inevitably lead to mob violence against the entire community”, 
aldus het Hof. Zie: Submissions on Proposed Procedural Amendments to Check the Misuse of Blasphemy Law. NCHR, aug. 2016. 

658  Zie art. 156 van de Police Order 2002, hier: http://punjablaws.gov.pk/laws/2185a.html  
659  Zie: http://kpcode.kp.gov.pk/uploads/2017_02_THE_KHYBER_PAKHTUNKHWA_POLICE_ACT_2017.pdf  
 Artikel 119 van die Ordinance is identiek aan Art. 156 van de Police Order 2002 en luidt: “Penalty for vexatious entry, search, 

arrest, seizure of property, torture, etc.  -- Whoever, being a police officer- 
 (a) without lawful authority, or reasonable cause, enters or searches or causes to be entered or searched any building, vessel, 

tent or place; 
 (b) vexatiously and unnecessarily seizes the property of any person; 
 (c) vexatiously and unnecessarily detains, searches or arrests any person; or 
 (d) inflicts torture or violence to any person in his custody; 
 shall, for every such offence, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to five years and with 

fine.”  
660  Bedoeld wordt de “Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. 
661  Bron: The EU Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and Good Governance ('GSP+') assessment of Pakistan 

covering the period 2018 – 2019. Doc.  SWD(2020) 22 final dd. 10 feb. 2020, blz. 13 

http://punjablaws.gov.pk/laws/2185a.html
http://kpcode.kp.gov.pk/uploads/2017_02_THE_KHYBER_PAKHTUNKHWA_POLICE_ACT_2017.pdf
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blootstelling aan hitte, etc. Pakistan heeft personen terechtgesteld wier doodvonnissen geheel of 
ten dele gebaseerd waren op basis van door foltering verkregen bewijs, en daarmee zijn 
internationale verplichtingen geschonden, zoals het recht op leven uit het Verdrag inzake Civiele 
en Politieke Rechten (ICCPR). Deze situatie wordt nog verergerd door het niet nakomen van 
verplichtingen krachtens het Verdrag tegen Foltering. 
 
De NCHR heeft een landelijk onderzoek naar marteling uitgevoerd. Het Ministerie van 
Mensenrechten heeft een ontwerpwet (Torture, Custodial Death and Custodial Rape (Prevention 
and Punishment) Bill) voorbereid, die betrekking heeft op de politie, maar niet op het leger of de 
veiligheidsdiensten.661F

662 Er is dus wetgeving in voorbereiding.662F

663  
 
Verschillende malen is de politie berispt vanwege marteling. Daarbij werden zowel lage als hoge 
straffen uitgedeeld maar informatie over de proportionaliteit van die straffen ontbreekt. In 
Punjab werden 1281 agenten (tot op niveau adjunct-hoofdinspecteur) gestraft voor marteling, 
dood in hechtenis, machtsmisbruik, wangedrag en illegale opsluitingen.663F

664  
Godslasteraars in hechtenis melden tijdens hun verblijf vaak foltering en dwang, ondervraging, 
doodsbedreigingen of aanvallen door bewakers en andere gevangenen.664F

665 
 
2.3.7.1. en 2.3.7.2. Martelingen van christenen en ahmadi’s sinds 2017 
 
Voor concrete gevallen in de verslagperiode zie § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en 
ahmadi’s”: nl.:  
31 mei 2017.    Twee ahmadi’s, Idrees Ahmad & Sabah-ul-Zafar, door gevangenispersoneel; 
9 oktober 2017   14-jarige schooljongen Arsalan Masih, christen, doodgeslagen door politie; 
18 februari 2018   Sajid Masih, een christen, door de FIA; 
30 maart 2018.  Ontvoering en marteling van een groep christenen uit Karachi, door niet 

duidelijk geworden 'diensten'.  
28 augustus 2019.  Amir Masih, een christen, door politie; 
xx-xx-2019     (datum onduidelijk): vier christenen in een gemengd-huwelijk-kwestie, door 

       politie, zie § 2.3.4.9.;  
22 februari 2020.  Saleem Masih, een christen, door buurtbewoners. 
 
Amir Masih was weliswaar niet gearresteerd omdat hij een christen was, maar werd wel 
gemarteld om die reden, omdat de politie meende hem vanwege zijn zwakke maatschappelijke 
positie gemakkelijk een valse bekentenis te kunnen afdwingen. Alle mede-arrestanten in 
dezelfde zaak werden vrijgelaten zonder dat hun een haar was gekrenkt.665F

666  666F

667 
In 2019 werden in separate incidenten nog vier christenen mishandeld dan wel gemarteld door 
de politie, resulterend in de dood van één van hen.667F

668  
De onderzochte bronnen meldden geen andere gevallen,668F

669 maar het is zeker dat er talloze 
andere gevallen waren in de verslagperiode. Veel hangt af van de gebruikte definities. Zo zijn er 
eerwraakincidenten waar vrouwen in brand worden gestoken of met zuur worden overgoten. Ook 
zijn lijfstraffen in Pakistan nog heel gewoon.  
 
2.3.8. Verdwijningen 

 
662  Bron: zie voorgaande voetnoot. 
663  Vertrouwelijke bron. 
664  Waarschijnlijk betreft het 2018 en 2019; dergelijke cijfers van andere provincies zijn niet beschikbaar. Bron: The EU Special 

Incentive Arrangement for Sustainable Development and Good Governance ('GSP+') assessment of Pakistan covering the period 
2018 – 2019. Doc.  SWD(2020) 22 final dd. 10 feb. 2020, blz. 14 

665  USCIRF. Policy Update, Pakistan's Blasphemy Law. Oktober 2019, blz 2 
666  14-Year-Old Christian Beaten to Death by Pakistani Police, ChristianToday, 16 oktober 2017 
667  Illegally Detained Christian Tortured to Death in Custody, Family Says. MorningstarNews, 9 sept. 2019 
668  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 1, 10, 11 
669  De jaarrapporten 2017, 2018 en 2019 van US State Department on International Religious Freedom, noemen geen additionele 

gevallen. Ook in andere bronnen zijn geen andere gevallen gevonden. 
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Gedwongen verdwijningen bleven een grootschalig fenomeen in Pakistan.669F

670 Politieke activisten, 
studenten, mensenrechtenverdedigers, advocaten, journalisten, leden van religieuze 
groeperingen en verschillende etnische minderheden werden de afgelopen jaren allemaal het 
slachtoffer. Daarvoor werd geen enkele dader ooit berecht. Of het nu door gebrek aan training of 
door gebrek aan onafhankelijkheid is, de politie is niet bij machte gevallen te onderzoeken van 
vermissingen waarbij militairen of de inlichtingendiensten betrokken zijn. Indien vermiste 
personen worden opgespoord in gevangenissen of interneringscentra, wordt niet getracht de 
omstandigheden van hun opsluiting te onderzoeken, hoewel het Hooggerechtshof dat al diverse 
malen heeft bevolen.670F

671 Gedwongen verdwijningen eindigen niet zelden met buitengerechtelijke 
executie.671F

672 
 

Pakistan heeft de International Convention for the protection of all persons from enforced 
disappearance niet ondertekend.672F

673 Gedwongen verdwijning is straffeloos omdat het niet wordt 
genoemd in het Wetboek van Strafrecht, maar Pakistan is bij de Universal Periodic Review van 
de VN Mensenrechtenraad in Genève wel akkoord gegaan met criminalisering, doch heeft die 
belofte (nog) niet vervuld.673F

674 Er bestaat er een onderzoekscommissie (Commission of Enquiry) 
naar gedwongen verdwijningen (CoIoED) èn een Juridische Commissie uit 2010. De CoIoED is 
onderbemand en ondergefinancierd.  
 
In veel gevallen worden personen voor het oog van familie door veiligheidsdiensten van hun bed 
gelicht en meegenomen. Het zijn voornamelijk politieke activisten en mensenrechtenverdedigers 
die verdwijnen. Vaak wordt er geen juridische actie ondernomen uit angst dat dat de 
meegevoerde persoon in gevaar brengt. Weliswaar is er rechtspraak in Pakistan waarbij het een 
ernstige schending van de fundamentele rechten wordt genoemd indien gevallen van gedwongen 
verdwijningen niet adequaat door de autoriteiten worden onderzocht, maar tot frustratie van 
justitie wordt de tenuitvoerlegging van veel uitspraken gedwarsboomd door de autoriteiten.674F

675 
De CoIoED geeft op haar website https://coioed.pk/ een lijst van 3446 gevallen van gedwongen 
verdwijning sinds 2001 met naam, datum, status ed., maar het laatste gemelde geval dateert 
van juli 2016.675F

676 676F

677 De CoIoED is geen afdoende effectief orgaan om burgers hulp te bieden, 
verantwoordelijken aan te wijzen en daders te doen berechten.677F

678 
 
In 2017 ontving de CoIoED 868 gevallen van gedwongen verdwijningen; 555 zaken werden 
afgehandeld (‘disposed of’).678F

679 Khyber Paktunkhwa is de meest getroffen provincie, hier stonden 

 
670  Pakistan, widespread practice of enforced disappearance must be addressed. Internat. Commission of Jurists, 9 jan. 2018 
671   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 93. 
672  Human Rights Council. Summary of Stakeholders’ submissions on Pakistan, 3e UPR, 23 aug. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-3), 

§ 29-33. 
673   Stand van zaken per mei 2020. Overigens is Pakistan daarmee niet “een van de weinige landen” zoals vermeld in het vorige 

ambtsbericht. Slechts 62 landen zijn partij bij dit verdrag uit 2006. Het trad in 2010 in werking. NL ratificeerde in 2011. Zie:  
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en   

674  Human Rights Council. Summary of Stakeholders’ submissions on Pakistan, 3e UPR, 23 aug. 2017 (doc. A-HRC-WG.6-28-PAK-3), 
§ 29-33. 

675   HRCP, State of Human Rights in 2018, full report (maart 2019), blz 48, 68 en 93-98 en . 
676  De internetlijst van de 3446 gevallen van de CoIoED bestaat uit 349 pagina’s en is niet geheel chronologisch, mogelijk vanwege 

discrepanties tussen de datum van een bepaalde verdwijning en de datum waarop dit gemeld wordt aan de commissie; 
daartussen kan een aanzienlijke tijd liggen. Het is dus moeilijk om uit de lijst jaarlijkse gegevens te destilleren. Daarnaast maken 
andere organisaties melding van andere cijfers, waardoor de verwarring alleen maar toeneemt. In zijn State of Human Rights 
2018 zegt de HCRP dat de CoIoED in de periode 2011-2018 5706 klachten ontving (dus ca. 700-800 per jaar, blz 94) terwijl 
verderop wordt gezegd dat zij alleen al in 2018 5349 gevallen had ontvangen. Dat laatste getal lijkt een fout. De CoIoED-lijst 
loopt vanaf 2001 maar pas vanaf 2009 lijken de meldingen meer systematisch te worden. Met 3446 meldingen in ca. 7 jaar 
betekent dat ca. 500 meldingen per jaar. Dat lijkt redelijk in overeenstemming met het cijfer van de HRCP, in aanmerking 
nemende dat de CoIoED alleen gevallen opneemt van personen “that have been picked up/taken into custody by any Law 
Enforcing/Intelligence Agency, working under the civilian or military control, in a manner which is contrary to the provisions of the 
law”. Dus geen ontvoeringen voor losgeld, personen weggelopen van huis ed. 

677   Dus er is óf geen enkele melding gedaan aan de CoIoED sinds juli 2016, òf de lijst is na juli 2016 niet meer bijgehouden. Dat 
laatste lijkt waarschijnlijker. 

678  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 10. 
679   HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 4. 

https://coioed.pk/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en
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eind 2019  2472 personen als vermist geregistreerd.679F

680 De CoIoED zelf geeft aan dat er sinds 
zijn oprichting en t/m 31 december 2019 6506 gevallen zijn gemeld, waarvan 4365 zijn 
afgenandeld (disposed of); dus 2141 zaken zijn nog in behandeling.680F

681 
 
De meeste ontvoerden doen er na hun vrijlating het zwijgen toe. Ze zeggen niets over de 
daders, die hen vaak ernstig mishandelden, en staken hun kritiek jegens ‘het establishment’ of 
‘de werkelijke machthebbers’ – codetaal waarmee het leger wordt aangeduid. Zo verging het 
onder meer een groep kritische bloggers die na weken van vermissing één voor één opdoken; en 
ook de bekende activiste en columniste Gul Bukhari. Begin juni 2018 werd ze ontvoerd in een 
militaire wijk. Eenmaal op vrije voeten noemde ze haar ontvoering „een duidelijke 
waarschuwing” – en zweeg vervolgens.681F

682 In januari 2020 arresteerden de autoriteiten Manzoor 
Pashteen, de leider van een burgerrechtenbeweging die al bijna twee jaar de veiligheidstroepen 
van het land uitdaagde door te eisen dat ze verantwoording afleggen voor buitengerechtelijke 
executies en ontvoeringen.682F

683 
 
Ontvoeringen komen ook veel voor in Pakistan. Ontvoeringen van jonge christen- en 
hindoevrouwen hebben vaak een gedwongen huwelijk en bekering tot de islam tot doel, zie 
daarvoor § 2.3.3.6. “Gedwongen bekeringen van christenen en ahmadi’s tot de islam”.  
 
2.3.8.1. Verdwijningen van christenen en ahmadi’s sinds 2017  
 
Gedwongen verdwijning hebben vaak een politieke achtergrond: het gaat veelal om journalisten, 
activisten, mensen die kritiek hebben op de strijdkrachten ed. Slechts weinig christenen en 
ahmadi’s hebben een duidelijk politiek profiel, omdat zij veelal “leven onder de radar”, zoals 
eerder is betoogd. De website van CoIoED (waarop een lijst met duizenden vermisten staat) 
maakt geen melding van christenen of ahmadi’s. Religie wordt kennelijk niet bijgehouden. De 
indruk bestaat dat christenen en ahmadi’s niet overmatig door dit fenomeen worden getroffen. 
Er hebben zich niettemin gevallen van verdwijning uit deze minderheden voorgedaan, maar de 
motieven daarvan (sektarisch, ontvoering voor losgeld, intimidatie . . ?) blijven onduidelijk. In 
de verslagperiode deed vooral het geval van de verdwijning cq ontvoering van 24 christelijke 
jongeren uit Karachi vanaf 30 maart 2019 veel stof opwaaien en die kwestie bleef omringd met 
vragen (zie § 1.3.2.).   
Minderheden die gericht het slachtoffer lijken te worden van gedwongen verdwijningen zijn 
sjiieten en etnische Pashtun-, Sindhi- en Beloetsji-activisten en -nationalisten.683F

684 Verdwenen 
sjiieten (nu in totaal 144) worden m.n. in verband gebracht met hun steun voor sjiitische milities 
in Syrië en Irak.684F

685 
 

2.3.8.2. Omstandigheden rond verdwijningen van christenen en ahmadi’s 
Zie § 2.3.8.1. 
 
2.3.9. Doodstraf (sinds 2017) 
Een moratorium op executies dat sinds 2008 had bestaan werd in maart 2015 beëindigd naar 
aanleiding van een terreuraanslag in Pesjawar op 16 dec. 2014. 
In Pakistan zijn er 32 vergrijpen waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd.  
Eén daarvan is belediging van de profeet Mohammed cf. Art. 295c van het Wetboek van 
Strafrecht. Dit is tevens het enige blasfemie-delict waarvoor de doodstraf kan worden opgelegd. 

 
680  HRCP, State of Human Rights in 2019, full report, blz. 10. 
681  Monthly Progress Report on cases of Alleged Enforced Disappearances. CoIoED, December 2019. Dit is het laatste beschikbare 

maandoverzicht.  
682  Vrije verkiezingen. De Pakistanen zijn niet zo vrij. NRC Handelsblad, 23 juli 2018 
683  Leader of Pakistani Rights Movement Is Arrested on Conspiracy Charges. New York Times, 27 januari 2020 
684  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 4. 
685  UK Home Office. Country Policy and Information Note. Pakistan. Shia Muslims. January 2019, § 5.3.2. Zie ook: Religious 

Minorities in Naya Pakistan. The Diplomat, 16 maart 2020 
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Voor brede lagen van de Pakistaanse bevolking is de doodstraf de enige vorm van gerechtigheid 
in blasfemiezaken.685F

686  
 
In 2017 werden in Pakistan 253 personen ter dood veroordeeld, waaronder 5 vrouwen, in 197 
verschillende rechtszaken. 64 personen werden terechtgesteld, waarvan 43 op basis van 
vonnissen van militaire rechtbanken. In 2018 werden 346 personen ter dood veroordeeld 
(waarvan 190 in militaire en anti-terrorisme rechtbanken) en vonden 14 executies plaats. In 
2019 werden 584 personen ter dood veroordeeld en vonden 15 terechtstellingen plaats. In 
Pakistan worden ook geestelijk gestoorden ter dood veroordeeld. Ongeveer 10% van de 4225 ter 
dood veroordeelden in hechtenis per december 2019 was minderjarig t.t.v. het vergrijp.  17 van 
de 4225 werden veroordeeld voor blasfemie. 
Tussen 2010 en 2018 heeft het Hooggerechtshof de doodstraf in 78% van de 310 voorgelegde 
uitspraken vernietigd, ofwel door de verdachte vrij te spreken, de straf om te zetten of een 
herziening te gelasten. Dit hoge percentage toont het gebrek aan kwaliteit van de rechtspraak 
en leidt tot oproepen voor een nieuw moratorium op de doodstraf.686F

687 
 
Blasfemie en de doodstraf. 
Sinds 2011 zijn ongeveer 100 blasfemiezaken geregistreerd. Ongeveer 40 personen zitten 
daarvoor in de dodencel of zitten een levenslange gevangenisstraf uit. Veel zaken komen 
evenwel nimmer voor de rechter. Sinds 1990 zijn tenminste 62 personen gelyncht op grond van 
blasfemie-verdachtmakingen nog voordat het tot een rechtszaak was gekomen.687F

688 
Een andere bron meldt dat er in 2019  84 personen gevangen zaten voor blasfemie, waarvan 31 
christenen en 16 ahmadi’s. 29 van hen zijn ter dood veroordeeld.688F

689 
 
Tussen de 0,4 en 0,7% van de doodvonnissen in Pakistan wordt opgelegd wegens blasfemie. 
Van de 1785 doodvonnissen die werden uitgesproken tussen 2015 en augustus 2019 waren er 
12 voor blasfemie: 3 in 2015; 3 in 2016; 4 in 2017; 1 in 2018, en 2 in 2019 t/m augustus. Deze 
veroordeelden werden (nog) niet terechtgesteld.689F

690  
De geraadpleegde bronnen geven geen cijfers over het aandeel van religieuze minderheden 
binnen de groep van ter dood veroordeelden. Zelfs indien wordt aangenomen dat minderheden 
disproportioneel worden getroffen door doodvonnissen wegens blasfemie gaat het om niet meer 
dan een handjevol ahmadi’s of christenen dat daarvoor in de cel zit.  
 
2.3.9.1. Doodstraf voor christenen en ahmadi’s vanwege blasfemie en andere 
misdrijven  
 
Er werden nog nimmer blasfemie-veroordeelden terechtgesteld in Pakistan.690F

691  
In de verslagperiode werden ca. 7 doodvonnissen uitgesproken op grond van godslastering (zie 
de paragraaf hierboven). Daarbij horen in elk geval de volgende veroordeelden die tot een 
religieuze minderheid behoren:  
- 16 september 2017. Nadeem James, een christen.691F

692 
- 11 okt. 2017. Mubashir Ahmad, Ghulam Ahmad & Ihsan Ahmad, allen ahmadi’s.692F

693 

 
686   Punished for being vulnerable. How Pakistan executes the poorest and the most marginalized. FIDH-HCRP, Okt 2019. blz 22-23. 
687  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report (maart 2018), blz. 4. + Full report 2018, blz 50 en 52; + Full report 2019 blz. 8, 

21 
688   Two Christian brothers sentenced to death for blasphemy in Pakistan. National Post, 19 december 2018 
689  US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 10 
690   Althans, op het moment van publicatie van het rapport waaruit deze gegevens afkomstig zijn, nl.: Punished for being vulnerable. 

How Pakistan executes the poorest and the most marginalized in society. FIDH-HCRP, Okt 2019. blz 39-40. Het rapport maakt 
geen onderscheid naar maatschappelijke herkomst van de veroordeelden. 

691  Per 31 dec. 2019. Zie: US State Department. 2019 Report on International Religious Freedom. Pakistan, blz 1. 
692  Pakistan sentences Christian man to death for blasphemy. Al Jazeera, 16 sept. 2017. De zaak wordt ook genoemd door de HRCP, 

State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018. 
693   Pakistan. Immediately Suspend Executions of Mubasher Ahmad, Ghulam Ahmad and Ehsan Ahmad. Letter from Lawyers Rights 

Watch Canada, 3 nov. 2017.  Zie ook: HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz. 86   en: Three Ahmadi 
men sentenced to death on blasphemy charge. Dawn, 12 okt. 2017. 
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- 19 december 2018: De christelijke broers Qaiser en Amoon Ayub.693F

694 
Zie § 1.3.2. “Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s” voor details over deze zaken.  
 
Zoals uit paragraaf § 2.3.9 hierboven blijkt werden tussen 1 jan. 2017 en 31 dec. 2019 1183 
personen ter dood veroordeeld en 93 personen geëxecuteerd voor een breed scala aan zware 
misdrijven. Het valt niet na te gaan hoeveel van hen christen of ahmadi zijn, resp. waren. Voor 
de meeste zware misdrijven (moord, zedendelicten, drugshandel ed.) is de godsdienst van de 
dader niet erg relevant en er zijn geen publicaties gevonden waarin dat werd bijgehouden.  

 
2.3.9.2. Doodstraf voor tot christen of ahmadi bekeerde moslims  
Voor de meeste zware misdrijven die tot een doodstraf kunnen leiden (corruptie, moord, 
zedendelicten, verraad, drugshandel ed.) is de godsdienst van de dader niet erg relevant en er 
zijn geen statistieken gevonden over de religieuze affiliatie van ‘gewone’ misdadigers; en al 
helemaal niet of dergelijke daders aanvankelijk moslims waren die zich later hadden bekeerd tot 
een minderheidsgeloof. Een dergelijke bekering is op zichzelf -net als afvalligheid- geen 
strafbaar feit, hoewel de maatschappij er buitengewoon vijandig tegenover staat (zie § 2.3.3.9). 
Het is niet onmogelijk dat het aantal terdoodveroordeelden uit minderheidsgroepen 
disproportioneel is, omdat personen uit marginale groepen dikwijls een zwakke positie hebben 
binnen de rechtsgang. Maar harde cijfers ontbreken. 
  
3. Migratie 
 
3.1. M.b.t. uitreis 
De redenen dat Pakistani hun land verlaten zijn divers. Het hoofdonderscheid dat gemaakt moet 
worden is tussen pull- en push-factoren, dus tussen het verlaten van Pakistan vanwege de 
kansen die een ander land biedt, dan wel vanwege de onzekerheden of dreigingen die er in 
Pakistan zijn. Een recente studie van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) geeft aan 
dat vertrek m.n. wordt ingegeven door werkgelegenheid en studiemogelijkheden elders, en het 
aansluiten bij reeds geëmigreerde familieleden, of (als push-factor): werkloosheid, financiële 
problemen en de slechte kwaliteit van het onderwijs in Pakistan. Discriminatie en/of vervolging 
blijven in de studie ongenoemd als reden voor vertrek en spelen kennelijk een ondergeschikte 
rol.694F

695  
 
Elke Pakistaanse burger heeft recht op een Machine Readable Passport. Pakistani hebben een 
geldig paspoort nodig om hun land binnen te komen of te verlaten op grond van de artikelen 3 
en 4 van de Paspoortwet (1974). Volgens de artikelen 4 en 6 is een poging om Pakistan binnen 
te komen of te verlaten zonder geldige documenten of met frauduleuze documenten strafbaar 
met maximaal drie jaar gevangenisstraf, een boete, of beide.  
Op grond van artikel 2 van de Exit from Pakistan (Control) -Ordinance (1981) kan de 
Pakistaanse regering voorkomen dat eenieder, ook degenen met geldige reisdocumenten, het 
land verlaat door hem/haar op de zogenaamde Exit Control List (ECL) te plaatsen.695F

696 Mensen 
kunnen om verschillende redenen op die lijst worden geplaatst, maar de federale overheid hoeft 
die redenen niet bekend te maken. Ook kunnen hele groepen (class of persons) op de lijst 
geplaatst worden. De zgn. “fourth schedulers” komen bijv. op de lijst (zie § 1.3.2.5.). De ECL is 
sterk gepolitiseerd; zittende regeringen kunnen -en hebben- hun politieke rivalen vaak op de 
lijst geplaatst. Handhaving van de ECL ligt bij de Federal Investigations Agency (FIA). In maart 
2017 eiste het Islamabad High Court plaatsing van internet-godslasteraars (bloggers ed.) op de 

 
694   Two Christian brothers sentenced to death for blasphemy in Pakistan. National Post, 19 december 2018. De casus wordt ook 

genoemd in het jaarverslag van de HRCP over 2018, blz 42. 
695  Hoewel IOM in de studie dus niets zegt over discriminatie of vervolging als reden voor vertrek, kan niet worden uitgesloten dat de 

wèl opgegeven redenen voor vertrek (zoals slechte werkgelegenheidssituatie of slecht onderwijs) te wijten zijn aan de 
omstandigheden waarin sommige bevolkingsgroepen in Pakistan verkeren. Zie: Pakistan, Survey on Drivers of Migration. IOM-
REMAP-DTM, 2020.  

696  Zie de tekst van de Ordinance hier: http://www.fia.gov.pk/en/law/Offences/20.pdf  

http://www.fia.gov.pk/en/law/Offences/20.pdf
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Exit Control List opdat verdachten van deze “stinking and criminal activities may not escape … 
lawful proceedings”.696F

697 In het geval Aasia Bibi vonniste het Hooggerechtshof tegen plaatsing op 
de ECL.  
Pakistani die een paspoort aanvragen worden gecheckt tegen de ECL en ook tegen een zgn. BL 
(Black List).697F

698 De zwarte lijst kent twee categorieën: categorie A bevat namen van degenen die 
betrokken zijn bij ernstige misdrijven als terrorisme, witwassen, en staatsvijandige activiteiten, 
terwijl de categorie B vnl. de namen bevat van personen die met vervalste documenten naar het 
buitenland zijn gereisd of betrokken waren bij criminaliteit in het gastland. De Senate Standing 
Commission on Law and Justice besloot in 2019 dat de zwarte lijst illegaal is en dient te worden 
afgeschaft. Dat was aan het eind van de verslagperiode nog niet gebeurd; er stonden toen nog 
bijna 37.000 mensen op die lijst. 698F

699  
 
3.1.1. Uitreisproblemen voor christenen en/of ahmadi’s  
Een significant aantal ahmadi’s is naar Europa gemigreerd en leeft daar in ballingschap.699F

700 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat ahmadi's en christenen met geldige reisdocumenten in 
de verslagperiode problemen ondervonden bij uitreis vanwege hun religie.700F

701 En evenmin dat zij 
vanwege hun religie op de ECL waren geplaatst. 
 
3.1.2. Uitreisvisa; problemen m.b.t. geldigheidsduur   
Pakistan kent geen uitreisvisum. Voor uitreis is slechts een geldig paspoort vereist. Ook dient 
(voor niet-Pakistani) de uitreis plaats te vinden binnen de geldigheidsduur van het inreisvisum, 
zoals overal ter wereld. Sommige typen visa kunnen in Pakistan verlengd worden onder 
bepaalde voorwaarden.701F

702  
 
De gevolgen van een langer verblijf in Pakistan dan het visum toelaat bestaan uit het betalen 
van een toeslag (overstay charge of visa fee surcharge genoemd) die afhankelijk is van de duur 
van het langere verblijf. De kosten daarvan zijn onduidelijk: de websites van de 
Immigratiedienst resp. het Ministerie van Binnenlandse Zaken noemen sterk verschillende 
tarieven.702F

703  
 
3.2. M.b.t. terugkeer 
 
Degenen die vrijwillig en met geldige reisdocumenten terugkeren, worden doorgaans behandeld 
zoals elke andere burger die naar Pakistan terugkeert.703F

704 704F

705 
Er zijn echter ook meldingen dat de regering terugkeer weigerde te accepteren van “niet-
identificeerbare Pakistaanse staatsburgers” die vanuit andere landen naar Pakistan werden 

 
697  Online blasphemy, Will summon PM if I have to, says IHC judge. The Express Tribune, 17 nov. 2017.     Zie ook: IHC orders 

putting names of blasphemers on ECL. The Nation, 9 maart 2017. 
698   Process flow for obtaining a passport. DG of Immigration & Passports Ministry of Interior, Gov. of Pakistan (June 2020). Zie: 

http://www.dgip.gov.pk/files/Process.aspx#Downloads  
699  De Zwarte Lijst komt nl. wel voor in de “paspoorthandleiding 1957” maar niet in de Paspoortwet van 1974. Zie: Procedure for 

Putting names on the Black List.  Senate Committee on Law and Justice, 25 jan. 2019. Zie ook: Pakistan removes names of over 
5000 individuals from travel blacklist. The Hindu, 18 oktober 2020. 

700  HRCP, State of Human Rights in 2017, full report, maart 2018, blz 82 
701   Dit was ook reeds zo in de vorige verslagperiode (nov. 2014 – feb. 2017) o.b.v. vertrouwelijke bron.  
702   Het Britse Foreign Office meldt op https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/pakistan/entry-requirements dat reizigers met Britse 

paspoorten en een verlopen visum die willen terugreizen naar het VK een exit visum nodig hebben (of hun visum moeten 
verlengen). Het VK verwijst daarbij naar de website van het Pakistaanse Directorate General of Immigration and Passports. 
Aldaar is echter geen informatie de vinden over exit visa. De website meldt 17 typen visa maar een uitreisvisum (exit visa) wordt 
niet genoemd. Wel kent men: diplomatic and official visa, student visa, journalist visa, NGO’s visa, work visa, Afghan visa, 
pilgrimage visa, missionary work visa, house-maid visa, visa to third country foreigners, family visit visa, business visa, visa on 
arrival, tourist visa, group tourism visa & visa extensions. Zie: http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa%20Categories.aspx  

703  Zie: https://www.interior.gov.pk/index.php/directions/90-policies-procedures/181-overstay-charges en 
http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa.aspx  

704   DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, blz 66. 
705   Who controls the exit list. The News on Sunday, 6 januari 2019 

http://www.dgip.gov.pk/files/Process.aspx#Downloads
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/pakistan/entry-requirements
http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa%20Categories.aspx
https://www.interior.gov.pk/index.php/directions/90-policies-procedures/181-overstay-charges
http://www.dgip.gov.pk/Files/Visa.aspx
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gedeporteerd, ondanks het feit dat ze paspoorten hadden, afgegeven door Pakistaanse 
ambassades.705F

706 
 
Elke repatriant wordt bij terugkomst geïnterviewd door FIA-functionarissen. Terugkeerders 
worden over het algemeen als slachtoffers beschouwd en niet als daders. Tegen de repatrianten 
die het grondgebied van Pakistan hadden verlaten met vervalste of frauduleus verkregen 
documenten, worden gerechtelijke stappen ondernomen om de corrupte ambtenaren te vinden 
die mogelijk hulp hadden verleend.706F

707 
De regering verstrekt terugkeerders die Pakistan legaal hebben verlaten tijdelijke documenten 
wanneer ze aankomen. Degenen die onvrijwillig worden teruggestuurd of die op 
noodreisdocumenten reizen, zullen bij aankomst mogelijk de aandacht van de autoriteiten 
trekken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal mislukte repatrianten interviewen en hen 
vrijlaten als hun vertrek als legaal werd beschouwd, maar kan degenen die geacht worden 
illegaal te zijn vertrokken, aanhouden. Mensen die verdacht of beschuldigd worden van strafbare 
feiten in Pakistan of in het buitenland, zullen bij terugkeer waarschijnlijk ondervraagd worden, 
ongeacht of ze legaal zijn vertrokken of niet.707F

708 
Na een migratiepoging kunnen teruggekeerde personen doorgaans zonder verdere gevolgen re-
integreren in de Pakistaanse maatschappij, hoewel onvrijwillige terugkeerders die schulden zijn 
aangegaan om hun migratiepoging te betalen een risico lopen op financiële moeilijkheden en 
schaamte in de familie. Ngo's melden dat minder dan 1 op de 200 repatrianten niet re-integreert 
en opnieuw naar het buitenland wil om asiel aan te vragen. Repatrianten lopen geen significant 
risico op maatschappelijk geweld of discriminatie als gevolg van hun migratiepoging of omdat ze 
in een westers land woonden, maar dit risico kan niet worden uitgesloten.708F

709 
 
Sinds 2010 heeft de EU een terug-en overnameovereenkomst met Pakistan.709F

710 Op grond van 
deze overeenkomst neemt Pakistan vanuit Nederland ook statenloze personen op of personen 
met een derde nationaliteit, voor zover deze in het bezit zijn van een geldig visum of een geldige 
verblijfsvergunning voor Pakistan, of indien zij rechtstreeks uit Pakistan naar Nederland zijn 
gereisd.   
 
3.2.1. Religie-gerelateerde terugkeerproblemen voor christenen en ahmadi’s 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat ‘gewone’ christelijke- of ahmadi-reizigers met geldige 
reisdocumenten in de verslagperiode op grond van hun religie problemen ondervonden bij 
terugkeer naar Pakistan vanuit het buitenland. 
 
3.2.2. Terugkeerproblemen voor christen- en ahmadi-asielzoekers  
 
Het aantal Pakistani dat naar Europa reist en dat in de gelegenheid wordt gesteld om te trachten 
een asielstatus te verwerven, is klein. Dit komt doordat Pakistani binnen de EU-Turkije-
‘migratiedeal’ worden gedefinieerd als economische migranten vanwege de lage kans dat zij 
recht hebben op een beschermde status. Hun gevallen worden niet bestudeerd en zij worden 
onmiddellijk na aankomst in Europa in detentie geplaatst (op Lesbos).710F

711   
 
Volgens Human Rights Watch is het terugsturen naar Pakistan van ahmadi- of christelijke 
asielzoekers een schending van het beginsel van non-refoulement en van de verplichtingen van 
staten onder de UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

 
706  US State Department. 2019 Country Reports on Human Rights Practices. Pakistan, blz 27. 
707  EASO. Pakistan Meeting Report, oktober 2017, blz 46. 
708  Dit overkwam de “blasfemie-voortvluchtige” broers Qaiser and Amoon Ayub bij hun terugkeer naar Pakistan. Zij kregen in 

december 2018 alsnog de doodstraf, zie § 1.3.2. Geweldsincidenten tegen christenen en ahmadi’s 
709  DFAT Country Information Report Pakistan (Australia). 20 feb. 2019, blz 67 
710  Zie: http://publications.europa.eu/resource/cellar/c347fedf-e587-414d-90a0-e5c67c5a54cf.0017.01/DOC_1  
711  Interview Ilse van Liempt. The situation of Pakistani asylum applicants, EU-Turkey deal. ECRE, 8 dec. 2017 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/c347fedf-e587-414d-90a0-e5c67c5a54cf.0017.01/DOC_1
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Treatment or Punishment. Dit, omdat volgens HRW hun gemeenschappen bloot staan aan een 
toenemend vijandige omgeving in Pakistan.711F

712 In een brief noemt HRW vervolgens het hele 
scala op aan dreigingen tegen deze gemeenschappen, zoals die ook in dit ambtsbericht worden 
beschreven en die volgens HRW neerkomen op een evident en consistent patroon van grove, 
flagrante en massale schendingen van mensenrechten jegens deze twee groepen, en die daarom 
uit vrees voor hun leven Pakistan ontvluchten.712F

713  
 
Of er voor terugkerende (lees: afgewezen) christen- of ahmadi-asielzoekers problemen ontstaan 
is daarnaast sterk afhankelijk van het individuele geval, van wat hun asielclaim inhield. Over het 
algemeen is terugkeer niet zonder problemen. Los van het feit dat er voor personen uit deze 
groepen voortdurende risico’s bestaan, lijkt voor terugkerende ahmadi’s het risico op problemen 
relatief hoog; voor christenen hangt het sterk af van hun profiel, van wat hun bezigheden in 
Pakistan waren. Indien zij bijv. betrokken waren bij de verdediging van burgerrechten van 
christenen, is hun risicoprofiel als terugkeerder hoger. Pakistan is een veiligheidsstaat; de 
overheid houdt nauwkeurig bij wie het land verlaat en wie terugkeert en wie in het buitenland 
politiek actief is binnen de diaspora en/of gevoelige uitspraken doet. Zo iemand zal bij terugkeer 
sneller een doelwit worden of de terugkeer onmogelijk worden gemaakt dan iemand die onder 
de radar blijft. Een ahmadi-asielzoeker die in het buitenland als een ahmadi heeft geleefd zal 
moeilijkheden ondervinden bij terugkeer, maar veel hangt af van de individuele 
omstandigheden, zoals van de mate waarin iemand zich expliciet heeft uitgelaten over bepaalde 
kwesties, en van de diasporagroep waartoe hij in het buitenland aansluiting zocht. Sommige van 
die groepen zijn conservatief of zelfs enigszins geradicaliseerd. Maatschappelijk is er een risico 
dat mensen niet meer worden opgenomen in hun gemeenschap, met de nek worden 
aangekeken, zeker als hun familie bedreigd is/was. Ook kan terugkeer niet uitsluitend vanuit het 
oogpunt van vrees voor vervolging worden bekeken; de sociaal-economische aspecten spelen 
voor de terugkeerder ook een grote rol. Het blijft evenwel erg moelijk om op het punt van 
terugkeer generaliserende uitspraken te doen.713F

714 
 
Het aantal bronnen dat beschrijft wat er precies met terugkeerders bij aankomst in Pakistan 
gebeurd is schaars. Een studie van de Universiteit Utrecht beschrijft het volgende:714F

715  
Terugkeer vanuit Europa naar Pakistan loopt veelal via Turkije. Twee weken na de 
totstandkoming van de EU-Turkije-deal sloot Turkije een zgn. readmission agreement met 
Pakistan dat voorziet in een snelle terugkeer via een zgn. “ketendeportatie” Griekenland-Turkije-
Pakistan. Vanwege de afwezigheid van procedurele waarborgen en adequate monitoring kan 
deze wijze van terugkeer leiden tot mensenrechtenschendingen met inbegrip van schending van 
het beginsel van non-refoulement, aldus de Utrechtse onderzoekers. Bij aankomst in Pakistan 
spreken gevangenisfunctionarissen en politieagenten respectloos en beledigend tegen de 
(vrijwillige én onvrijwillige) terugkeerders en ze kwellen hen verbaal. Pakistan beschouwt 
irreguliere migratie als een misdaad en arresteert daarom terugkeerders en geleid ze voor aan 
een rechter, die hen een boete van 10.000 roepies oplegt. Vervolgens moeten ze ook nog eens 
2.000 Rp betalen aan de openbare verdediger, waarna ze worden vrijgelaten en naar hun 
families kunnen terugkeren. Mensen die naar Pakistan worden teruggestuurd, worden alleen 
vrijgelaten als er wordt betaald. Zelfs degenen die terugkeren onder IOM-programma's voor 
begeleide vrijwillige terugkeer 715F

716 moeten betalen voor hun vrijlating. Een deel van het ‘zakgeld’ 
gegeven door IOM moet dus worden besteed aan het zich vrijkopen bij aankomst, want alle 
Pakistaanse luchthaven- en gevangenisfunctionarissen weten precies hoeveel de terugkeerders 

 
712  Thailand Dont Deport Pakistani Asylum Seekers. Human Rights Watch, 5 nov. 2018 
713  Zie: https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/181105_unhcr_thailand_pm_letter_1.pdf en: Thailand, Letter 

to Prime Minister Prayut Chan-ocha, Human Rights Watch, 6 nov. 2018. Het betreft een brief aan de Thaise premier, omdat 
Thailand voornemens was Pakistaanse vluchtelingen uit ahnamdi- en christelijke kring te deporteren. In de brief worden alle 
bekende dreigingen genoemd: (bom)aanslagen, verdwijningen, onterechte blasfemie-aantijgingen, etc etc.   

714  Vertrouwelijke bron.  
715  Evidence-based assessment of migration deals. The case of the EU-Turkey Statement. Utrecht University. Door Ilse van Liempt, 

Maybritt Jill Alpes, Saima Hassan, Sevda Tunaboylu, Orcun Ulusoy, Annelies Zoomers. December 2017. 
716  Hier wordt bedoeld de zgn. Assisted Voluntary Return (van de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie). 

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/181105_unhcr_thailand_pm_letter_1.pdf
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van IOM hebben gekregen. Ook voor hulp bij het vinden van een advocaat en minder 
gedwongen werk (in de gevangenis) moeten steekpenningen  worden betaald.  
In een gesprek tussen twee auteurs van de Utrechtse studie komt voorts nog naar voren dat 
“iedere” terugkeerder het plan heeft om opnieuw te vertrekken.716F

717 Dat sentiment wordt 
bevestigd door ca. 4000 Pakistaanse migranten die in 2019 onder zulke abominabele 
omstandigheden vastzaten in kamp Vucjak in Bosnië, dat de senaat in Islamabad er zelfs een 
debat aan wijdde. Zij toonden geen interesse in vrijwillige repatriëring of in hulp van een 
Pakistaanse ambassade, maar bleven liever wachten op die ene gelegenheid die hen naar de EU 
zou leiden. . .717F

718 
 
UNHCR 
UNHCR heeft de zogenaamde Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection 
Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan (uit 2012) bijgewerkt in januari 2017 
m.b.t. ahmadi’s. Daarna heeft geen verdere wijziging plaatsgevonden en het Ambtsbericht van 
2017 is op dit punt dus nog actueel.718F

719  
 
 

-----||----- 
  

 
717  Gesprek Saima Hassan - Ilse van Liempt. The situation of Pakistani asylum applicants, EU-Turkey deal. ECRE, 8 dec. 2017 
718  Migrants from Pakistan prefer jails abroad to returning home. Dawn, 19 november 2019 
719   UNHCR: Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities from Pakistan 

(januari 2017). 
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Bijlage I – Afkortingen  
 
 
AMJ Ahmadiyya Muslim Jamaat (een ahmadi-belangenorganisatie) 
AMTKM Aalmi Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat (ook: MTKN) 
ATC Anti-Terrorism Court 
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
CJP Chief Justice of Pakistan 
CPJ  Commission to Protect Journalists 
CNIC Computerized National Identity Card 
CoIoED Commisson of Inquiry on Enforced Disappearances 
CRSS Centre for Research and Security Studies (te Islamabad) 
EASO European Asylum Support Office 
FATA Federally Administered Tribal Areas 
FIA Federal Investigation Agency 
FIDH Fédération Internationale des Droits de l’Homme 
FIR First Information Report (aangifteformulier v/e delict) 
Go’s Gouvernementele organisaties (bijv. VN-organisaties)  
HRCP Human Right Commission of Pakistan  
HRW Human Rights Watch 
IHC  Islamabad High Court 
ingo’s internationale non-gouvernementele organisaties 
IOM International Organization for Migration 
IRFA International Religious Freedom Act (US) 
ISI Inter Services Intelligence 
IS-KP Islamitische Staat Khorasan Provincie 
JUI-F Jamiat Ulema-e-Islam (partij, geleid door Maulana Fazl-ur Rehman) 
KP Khyber-Pakhtunkhwa 
LeJ Laskar-e-Jhangvi 
MTKN Aalmi Majlis-e-Tahaffuz-e-Khatme Nabuwwat (ook: AMTKN) 
NACTA National Counter Terrorism Authority 
NADRA National Database and Registration Authority 
NAP National Action Plan 
NCJP National Commission for Justice and Peace (v.d. Pakistan Catholic Bishops’ 

Conference) 
ngo’s non-gouvernementele organisaties 
PECA Prevention of Electronic Crimes Act 
PEMRA Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 
PICSS Pakistan Institute for Conflict and Security Studies 
PML-N Pakistan Muslim League – Nawaz (politieke partij van Nawaz Sherif) 
PPC Pakistan Penal Code 
PTA  Pakistan Telecommunications Authority  
SATP South Asia Terrorism Portal  https://www.satp.org/  
TLP Tehreek-e-Labbaik Pakistan 
TLYP Tehreek Labbaik Ya Rasool Allah 
TLYRA Tehreek-i-Labbaik Ya Rasool Allah (= TLP) 
TTIP Tehreek-e-Tahfuz-e-Islam Pakistan 
USCIRF United States Commission on International Religious Freedom 
VAW-centre Violence Against Women Centre (in Punjab) 
 
 

  

https://www.satp.org/
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Bijlage II – Kieswet 2017 en zetels voor niet-moslims  
 
Op 2 oktober 2017 werd in Pakistan een nieuwe Kieswet van kracht, de Elections Act 2017 (Act 
No. XXXIII of 2017). Zie: 
https://www.ecp.gov.pk/Documents/laws2017/Election%20Act%202017.pdf  
 
In deze wet komen de volgende bepalingen voor die betrekking hebben op religieuze 
minderheden, in de wet omschreven als non-Muslims of als leden van de Quadiani Group or the 
Lahori Group (who call themselves 'Ahmadis').  
(quote:) 
 
Art. 18. Seats in the National Assembly and Provincial Assemblies. 
 (1) There shall be seats in the National Assembly allocated to each Province, Islamabad Capital 
Territory, and the Federally Administered Tribal Areas and seats reserved for women and non-
Muslims, as specified in Article 51. 
 (2) There shall be seats in each Provincial Assembly consisting of general seats and seats 
reserved for women and non-Muslims, as specified in Article 106. 
(unquote) 
 
Art. 51 en 106 verwijzen naar de Grondwet.719F

720 Deze bepaalt in Art. 51 het aantal zetels van het 
nationale parlement, als volgt: 

Algemene zetels   Vrouwen Totaal 
Beloetsjistan     16      4   20 
Khyber Pakhtunkhwa  45      10  55 
Punjab            141      32  173 
Sindh          61      14  75 
Federal Capital     3       0   3 
Totaal          266      60  326 
Daarnaast zijn er 10 zetels gereserveerd voor niet-moslims, totaal dus 336 zetels. De niet-
moslim-zetels zijn niet per provincie vastgesteld, maar voor het land als geheel (dus als één 
kiesdistrict), in overeenstemming met Art. 19 van de Kieswet. Zij worden niet direct maar 
indirect gekozen, door de 266 direct gekozen parlementariërs, als volgt: 
Art 51. (6)(e): members to the seats reserved for non-Muslims shall be elected in accordance 
with law through proportional representation system of political parties’ lists of candidates on the 
basis of total number of general seats won by each political party in the National Assembly:  
 
Art. 106 van de Grondwet bepaalt de zetels in de ‘provinciale staten’, als volgt:   
  

Algemene zetels Vrouwen   niet-moslims  totaal  
Beloetsjistan    51     11    3    65 
Khyber Pakhtunkhwa 115     26    4    145 
Punjab         297     66    8    371 
Sindh           130     29    9    168 
 
Ook hier geldt dat de zetels voor niet-moslims via een indirecte verkiezing worden toegewezen, 
als volgt: 
Art. 106 (3)(c): the members to fill seats reserved for women and non-Muslims allocated to a 
Province . . . shall be elected in accordance with law through proportional representation system 
of political parties’ lists of candidates on the basis of the total number of general seats secured 
by each political party in the Provincial Assembly. 
 
(Vervolg Kieswet. Quote:) 

 
720  Voor een met alle amendementen bijgewerkte tekst van de Grondwet zie: https://pakistanconstitutionlaw.com/  

https://www.ecp.gov.pk/Documents/laws2017/Election%20Act%202017.pdf
https://pakistanconstitutionlaw.com/


 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2017-2020 | december 2020 
 

  

 Pagina 119 van 125 
 
 

Art. 19. Delimitation of constituencies.   (1) . . . (2) . . .  
 (3) The constituency for all seats reserved for non-Muslims in the National Assembly shall be 
the whole country. 
 (4) . . .  
 (5) The constituencies for the seats reserved for women and non-Muslims in the Provincial 
Assemblies shall be such that each Province forms one constituency with as many such seats as 
are allocated to that Province in Article 106. 
 (6) . . . 
 
Art. 48. Enrolment of non-Muslims etc. 
 (1) The Commission shall take special measures for registration of non-Muslims, persons with 
disabilities and transgender citizens in the electoral rolls as voters. 
 (2) The measures under sub-section (1) shall include coordinated action with the National 
Database and Registration Authority to expedite the issuance of National Identity Cards for non-
Muslims, persons with disabilities and transgender citizens. 
 (3) No activity undertaken in connection with an election by the Commission or National 
Database and Registration Authority, as the case may be, shall be delayed, postponed or 
otherwise affected in any manner whatsoever merely on the ground of any measure being taken 
under this section or section 47. (NB: Art. 47 betreft de Enrolment of women voters) 
 
Art. 48A. Status of Ahmadis etc. to remain unchanged. 
 (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force 
including Rules or forms prescribed thereunder, the status of Quadiani Group or the Lahori Group 
(who call themselves 'Ahmadis' or by any other name) or a person who does not believe in the 
absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad (peace be upon him), the last 
of the prophets or claimed or claims to be a Prophet, in any sense of the word or of any 
description whatsoever, after Muhammad (peace be upon him) or recognizes such a claimant as 
a Prophet or religious reformer shall remain the same as provided in the Constitution of the 
Islamic Republic of Pakistan, 1973. 
 
(2) If a person has got himself enrolled as voter and objection is filed before the Revising 
Authority notified under this Act that such a voter is not a Muslim, the Revising Authority shall 
issue a notice to him to appear before it within fifteen days and require him to sign a declaration 
reproduced below regarding his belief about the absolute and unqualified finality of the 
Prophethood of Muhammad (peace be upon him). In case he refuses to sign the declaration as 
aforesaid, he shall be deemed to be a non-Muslim and his name shall be deleted from the joint 
electoral rolls and added to a supplementary list of voters in the same electoral area as non-
Muslim. In case the voter does not turn up in spite of service of notice, an ex-parte order may be 
passed against him. 
 
Declaration and oath: 
I, . . . (name of the voter) . . , do solemnly swear that I believe in the absolute and unqualified 
finality of the Prophethood of Muhammad (Peace be upon hirn), the last of the prophets and that 
I am not the follower of anyone who claims to be a prophet in any sense of the word or of any 
description whatsoever after prophet Muhammad (peace be upon him), and that I do not 
recognize such a claimant to be prophet or a reJigious reformer, nor do I belong to the Qadiani 
group or the Lahori group or call myself an Ahmadi. 
. . . . . .  (Name and Signature of Voter) 
 
Art. 104. Party lists for reserved seats. 
 (1) For the purpose of election to seats reserved for women and non-Muslims in an Assembly, 
the political parties contesting election for such seats shall, within the period fixed by the 
Commission for submission of nomination papers, file separate lists of their candidates in order 
of priority for seats reserved for women and non-Muslims with the Commission or, as it may 
direct, with the Provincial Election Commissioner or other authorized officer of the Commission, 
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who shall forthwith cause such lists to be published for information of the public: Provided that 
the list submitted by a political party shall not be subject to change or alteration either in the 
order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after 
expiry of the date of submission of nomination papers. 
 
 (2) The parties‘ lists referred to in sub-section (1) may contain as many names of additional 
candidates as a political party may deem necessary for contesting seats reserved for women and 
non-Muslims, to provide for any disqualification of candidates during scrutiny of nomination 
papers or for filling of any vacant seats during the term of an Assembly. 
 
 (3) A candidate to a seat reserved for women or non-Muslims shall file the nomination papers 
on the Form on or before the last date fixed for filing of nomination papers for the election and 
the nomination papers shall, as nearly as possible, be scrutinized in the same manner as 
nomination papers of candidates on general seats are scrutinized under section 62. 
 
 (4) If, at any time, the party list is exhausted, the political party may submit a name for any 
vacancy which may occur thereafter and the provisions of sub-sections (1), (2) and (3) shall, as 
nearly as possible, apply to fill such vacancy. 
 
 (5) Where a seat reserved for women or non-Muslims in an Assembly falls vacant as a result of 
death, resignation or disqualification of a Member, it shall be filled in by the next person in order 
of precedence from the party‘s list of candidates  submitted to the Commission under sub-
section (1). 
 
 (6) Before notifying the name of the next person in order of priority from the party list, such 
person shall submit a declaration on oath that since the filing of his nomination paper, he has 
not become subject to any disqualification contained in Article 63. 
 
 (7) A candidate contesting election on a seat reserved for women or non-Muslims shall, along 
with the nomination papers and its annexures, submit to the Returning Officer appointed by the 
Commission in this behalf — 
 (a) a copy of the party list of the candidate‘s political party for such seats; 
 (b) declarations and statements in support of the nomination; and 
 (c) proof of deposit of the fee required for filing nomination papers.  
 
 (8) . . . . 
  
Art. 226. Election against reserved seats. 
 (1) Subject to the Rules, the Commission shall organize and conduct the election to the seats 
reserved for women, peasants or workers, technocrats, youth and non-Muslims in a local 
government under the applicable local government law. 
 (2) A contesting candidate or candidates obtaining the highest number of votes in a category 
shall be declared as elected against the seat or seats specified for that category. 
 (3) . . . .  (unquote) 
 
Tot zover de wetstekst.  
Personen die zich kandidaat stellen voor verkiezing moeten daartoe een verklaring invullen en 
ondertekenen. Deze verklaring bevat de volgende twee paragrafen m.b.t. hun geloof (quote): 
 
2. I, the above mentioned candidate, solemnly swear that,- 
**(i) I believe in the absolute and unqualified finality of the Prophethood of Muhammad (peace 
be upon him), the last of the prophets and that I am not the follower of any one who claims to 
be a Prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Prophet 
Muhammad (peace be upon him), and that I do not recognize such a claimant to be Prophet or a 
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religious reformer, nor do I belong to the Qadiani group or the Lahori group or call myself an 
Ahmadi. 
 
(ii) I will be faithful to the declaration made bv the Founder of Pakistan Quaid-e-Azam 
Muhammad Ali Jinnah, that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of 
social justice. I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the sovereignty and 
integrity of Pakistan and that I will strive to preserve the Islamic Ideology which is the basis for 
the creation of Pakistan. 
 
** For Muslim candidates only”. 
(unquote) 
 
NB: Art 48A en de twee paragrafen hierboven zijn het resultaat van amendementen van de 
kieswet van 2017, die kort na inwerkingtreding van de wet werden aanvaard: de “Elections 
((First) Amendment) Act, 2017” van 19 oktober 2017 en de “Elections (Second Amendment) Act, 
2017” van 22 november 2017. 
Art. 48A bevat de oude artikelen 7B en 7C over ahmadi’s van de “Conduct of General Elections 
Order, 2002 (Chief Executive‘s Order No.7 of 2002)”. Deze Order uit 2002 werd in Art. 241(f) 
van de nieuwe Kieswet van 2017 ingetrokken, maar het parlement wilde bij nader inzien de 
artikelen 7B en 7C uit die Order handhaven en dat is gebeurd door opname in de Kieswet als Art. 
48A.    
Wat de af te leggen verklaring van kandidaten betreft: De enige wijziging t.o.v. de 
oorspronkelijke tekst is de aanhef, die nu luidt: “I . . . solemny swear that”. In de aanvankelijke 
tekst was dit: “I . . . . hereby declare that”.720F

721 
 
 

---||--- 
 

 
 

Bijlage III – Blasfemie- en anti-ahmadi-wetgeving, strafbaarheid van 
valse aangiften 
 
 
Uit het Pakistaanse Wetboek van Strafrecht (Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860), vele malen 
geamendeerd). 
 
Article 182.  False information with intent to cause public servant to use his lawful power to the 
injury of another person: 
Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, 
intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, such public 
servant :-  
(a)  to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of 
facts respecting which such information is given were known by him, or   
(b)  to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person,  
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six 
months, or with fine which may extend to three thousand rupees, or with both.  
(a) seven years in case the offence in which false information is given is punishable with death; 
(b) five years in case the offence in which false information is given is punishable with 
imprisonment for life; or 

 
721  Zie ook §….. van dit ambtsbericht en: US Commission on International Religious Freedom, Pakistan, Annual Report 2017 (blz 17), 

over de politieke rel die resulteerde in deze aanpassing. Zie voor de teksten van de kieswet 2017 en de twee amendementen ook: 
https://www.ecp.gov.pk/frmGenericPage.aspx?PageID=27  

https://www.ecp.gov.pk/frmGenericPage.aspx?PageID=27
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(c) one-fourth of the longest term of imprisonment or with fine as is provided for the offence in 
which false information is given and such offence is not covered under clause (a) or clause 
(b).721F

722 
 
Chapter XV of offences relating to religion 
 
Article 295: Injuring or defiling place of worship, with intent to insult the 
religion of any class 
Whoever, destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any 
class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with 
the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction, damage or 
defilement as an insult to their religion, shall be punished with imprisonment of either 
description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 
 
Article 295-A: Deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class 
by insulting its religion or religious beliefs 
Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class 
of the citizens of Pakistan, by words, either spoken or written or by visible representations, 
insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished 
with imprisonment of either description for a term which may extend to [ten] years, or with fine 
or with both. 
 
Article 295-B: Defiling, etc. of copy of Holy Qur’an 
Whoever wilfully defies damages or desecrates a copy of the Holy Qur'an or of an extract there 
from or uses it in any derogatory manner or for any unlawful purpose shall be punishable with 
imprisonment for life. 
 
Article 295-C: Use of derogatory remark etc., in respect of the Holy Prophet 
Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, 
innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet 
Muhammad (Peace be upon him) shall be punished with death, or imprisonment for life, and 
shall also be liable to fine. 
 
Article 296. Disturbing religious assembly: 
Whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of 
religious worship, or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment of either 
description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both. 
  
Article 297. Trespassing on burial places, etc.: 
Whoever, with the intention of wounding the feelings of any person, or of insulting the religion of 
any person, or with the knowledge that the feelings of any person are likely to be wounded, or 
that the religion of any person is likely to be insulted thereby, commits any trespass in any place 
of worship or on any place of sculpture, or any place set apart for the performance of funeral 
rites or as a, depository for the remains of the dead, or offers any indignity to any human corpse 
or causes disturbance to any persons assembled for the performance of funeral ceremonies, 
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one 
year, or with fine, or with both. 
 
Article 298: Uttering words, etc. with deliberate intent to wound religious feelings 
Whoever, with the deliberate intention of wounding or outraging the religious feelings of any 
person or inciting religious, sectarian or ethnic hatred, utters any words by using loudspeaker or 

 
722  De onderstreepte en doorgestreepte tekstdelen in Art. 182 zijn toegevoegd resp. verwijderd met de Criminal Law (Amendment) 

Act, 2017, zoals gepubliceerd in The Gazette of Pakistan van 17 feb. 2017. 
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sound amplifier or any other device or makes any sound in the hearing of that person or makes 
any gesture in the sight of that person or persons places any object in the sight of that person, 
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three 
years but shall not be less than one year, or with 0.5 million fine, or with both.722F

723 
 
Article 298-A: Use of derogatory remarks, etc. in respect of holy personages 
Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation, or by any imputation, 
innuendo or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of any wife (Ummul 
Mumineen), or members of the family (Ahle-bait), of that Holy Prophet (Peace Be Upon Him), or 
any of the righteous Caliphs (Khulafae- Raashideen), or companions (Sahaaba) of the Holy 
Prophet (Peace Be Upon Him) shall be punished with imprisonment of either description for a 
term which may extend to three years, or with fine, or with both. 
 
Article 298-B: Misuse of epithets, descriptions and titles etc., reserved for certain holy 
personages or places 
(1) Any person of the Qadiani group or the Lahori group (who call themselves ‘Ahmadis’ or by 
any other name) who by words, either spoken or written, or by visible representation 
(a) refers to, or addresses, any person, other than a Caliph or companion of the Holy Prophet 
Muhammad (Peace Be Upon Him), as ‘Ameer-ul-Mumineen’, 'Khalifat-ul-Mumineen’, 'Khalifat-ul-
Muslimeen’, ’Sahaabi' or 'Razi Allah Anhq’; 
(b) refers to, or addresses, any person, other than a wife of the Holy Prophet Muhammad (Peace 
Be Upon Him), as Ummul-Mumineen; 
(c) refers to, or addresses, any person, other than a member of the family (Ahle-bait) of the 
Holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), as Ahle-bait; or 
(d) refers to, or names, or calls, his place of worship as Masjid, shall be punished with 
imprisonment or either description for a term which may extend to three years, and shall also be 
liable to fine. 
(2) Any person of the Qadiani group or Lahori group (who call themselves 'Ahmadis' or by any 
other name) who by words, either spoken, or written, or by visible representation, refers to the 
mode or form of call to prayers followed by his faith as ‘Azan’ or recites Azan as used by the 
Muslims, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 
to three years and shall also be liable to fine. 
 
Article 298-C: Person of Qadiani group, etc., calling himself a Muslim or 
preaching or propagating his faith 
Any person of the Qadiani group or the Lahori group (who call themselves 'Ahmadis' or by any 
other name), who, directly or indirectly, poses himself as a Muslims, or calls, or refers to, his 
faith as Islam, or preaches or propagates his faith, or invites other to accept his faith, by words, 
either spoken, or written, or by visible representations, or in any manner whatsoever outrages 
the religious feelings of Muslims shall be punished with imprisonment of either description for a 
term which may extend to three years and shall also be liable to fine. 
 
 

---||--- 
 

  

 
723  De onderstreepte en doorgestreepte tekstdelen in Art. 298 zijn toegevoegd resp. verwijderd met de Criminal Law (Amendment) 

Act, 2017, zoals gepubliceerd in The Gazette of Pakistan van 17 feb. 2017. 
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Bijlage IV: Uitspraak van het Pakistaanse Hooggerechtshof van 19 juni 
2014 over de bescherming van religieuze minderheden (vanaf § 36): 
 
36. The spirit of pluralism reflected in the Holy Quran constantly points out that Muhammad 
(PBUH) had not come to cancel the older religions, to contradict their Prophets or to start a new 
faith. To the contrary, His message is the same as that of Abraham, Moses, David, Solomon or 
Jesus. The cherished goal of creating a more pluralistic society where fundamental rights are 
respected would continue to elude us unless we realize that we are living in a world of globalized 
interdependence, a world of interconnectivity, of cyber space, of shrunken distances, of cross 
border migration, and a world of rapidly changing cultural identities. We are all members of one 
race of humans with common challenges, and we cannot confront these challenges without 
forging a common alliance. This paradigm shift in the world around us can be achieved at the 
international and domestic levels only by discouraging sectarian, racial and ethnic biases which 
are violative of shared values and fundamental rights, and by the promotion of and strict 
compliance with these values and rights. 
 
37. For what has been discussed above, we hold, declare and direct: - 
 
(i) the Federal Government should constitute a taskforce tasked with developing a strategy of 
religious tolerance; 
 
(ii) appropriate curricula be developed at school and college levels to promote a culture of 
religious and social tolerance. In 1981 in one of its seminal declarations, the United Nations 
resolved that “the child shall be protected from any form of discrimination on the grounds of 
religion or belief. He shall be brought up in the spirit of understanding, tolerance, friendship 
among peoples, peace and universal brotherhood, respect for freedom of religion or belief of 
others, and in full consciousness that his energy and talents should be devoted to the service of 
his fellow men.” (UN Declaration on the Elimination on All Forms of Intolerance and of 
Discrimination Based on Religion or Belief) 
 
(iii) the Federal Government should take appropriate steps to ensure that hate speeches in social 
media are discouraged and the delinquents are brought to justice under the law;  
 
(iv) a National Council for minorities’ rights be constituted. 
The function of the said Council should inter alia be to monitor the practical  realization of the 
rights and safeguards provided to the minorities under the Constitution and law. The Council 
should also be mandated to frame policy recommendations for safeguarding and protecting 
minorities’ rights by the Provincial and Federal Government; 
 
(v) A Special Police Force be established with professional training to protect the places of 
worship of minorities. 
 
(vi) In view of the statement made by learned Attorney General for Pakistan and learned 
Additional Advocate Generals of Punjab, KPK and Balochistan regarding reservation of quota for 
minorities in the federal and provincial services, it is directed that the Federal Government and 
all Provincial Governments shall ensure the enforcement of the relevant policy directives 
regarding reservation of quota for minorities in all services. 
 
(vii) in all cases of violation of any of the rights guaranteed under the law or desecration of the 
places of worship of minorities, the concerned Law Enforcing Agencies should promptly take 
action including the registration of criminal cases against the delinquents. 
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(viii) The office shall open a separate file to be placed before a three Members Bench to ensure 
that this judgment is given effect to in letter and spirit and the said Bench may also entertain 
complaints / petitions relatable to violation of Fundamental Rights of minorities in the country. 
 
38. These proceedings stand disposed of having fructified in terms noted above. 
 
CHIEF JUSTICE 
 
JUDGE 
 
JUDGE 
 
Islamabad, the 19th of June, 2014 (Approved For Reporting) 
http://csjpak.org/wp-content/uploads/2017/12/Supreme_Courts_Judgement-_ReligusMinorities-1.pdf  
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