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1 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 die afkomstig zijn 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 in november 2014. Het thematisch ambtsbericht beslaat de 
periode van november 2014 tot en met februari 2017. 
 
Dit rapport is gebaseerd op informatie van openbare en vertrouwelijke bronnen. Bij 
de opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties van 
de Verenigde Naties, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), vakliteratuur en 
berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is 
opgenomen in de literatuurlijst. Ook liggen vertrouwelijke rapportages van onder 
andere de Nederlandse vertegenwoordiging in Pakistan aan dit thematisch 
ambtsbericht ten grondslag. Ten slotte vond in november 2016 een fact finding 
missie in Islamabad en Lahore plaats, waarbij diverse (internationale) ngo’s, 
kerkelijke- en mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van westerse 
ambassades zijn geraadpleegd.  
 
Na een algemene inleiding in hoofdstuk één volgen in hoofdstuk twee de 
basisgegevens over Pakistan en een overzicht van de politieke ontwikkelingen, de 
veiligheidssituatie en documenten. Ook wordt het maatschappelijk leven van 
religieuze minderheden beschreven. 
 
Hoofdstuk drie is gewijd aan de mensenrechten en de naleving en schendingen 
ervan. Voor zover mogelijk wordt de situatie voor christenen en ahmadi’s apart 
toegelicht.  
 
Hoofdstuk vier bespreekt enkele thema’s rondom terugkeer. 
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2 Landeninformatie 
 

2.1 Basisgegevens 
 
De Islamitische Republiek Pakistan is verdeeld in vier provincies- Baluchistan in het 
zuidwesten (grenzend aan Afghanistan en Iran); Khyber Pakhtunkhwa (KP) in het 
noordwesten (deels grenzend aan Afghanistan); en de Punjab en Sindh (in het 
oosten, grenzend aan India). Tevens heeft Pakistan twee aparte gebieden die min of 
meer onder zelfbestuur staan: de Federally Administered Tribal Areas (FATA) in het 
westen (grenzend aan Afghanistan) en de Islamabad Capital Territory (rondom de 
hoofdstad Islamabad). Ten slotte worden twee delen van (het door India en Pakistan 
betwiste) Jammu en Kasjmir door Pakistan bestuurd: Gilgit en Azad Kasjmir in het 
noordoosten.1  
 
Pakistan is een dichtbevolkt land. Volgens schattingen in juli 2016 woonden er 
ongeveer 201 miljoen mensen. Omdat de laatste volkstelling uit 1998 stamt, zijn er 
geen recente, accurate gegevens beschikbaar. Tot de volgende volkstelling, die in 
de loop van 2017 zal worden uitgevoerd, worden er schattingen gehanteerd. Om 
een indruk te krijgen: de hoofdstad Islamabad wordt op ongeveer 1,4 miljoen 
inwoners geschat, maar als grootstedelijk gebied samen met Rawalpindi heeft de 
Islamabad Capital Territory tussen de vier en vijf miljoen inwoners. De grootste stad 
van Pakistan is Karachi. Schattingen over het aantal inwoners in 2016 lopen uiteen 
van 112 tot 18 miljoen3. Ook Lahore, Faisalabad, Multan, Peshawar, en Gujranwala 
zijn miljoenensteden.  
 
Van de circa 201 miljoen inwoners (juli 2016) is volgens het CIA Factbook 96,4 % 
moslim. De meeste moslims in Pakistan (85-90%) zijn soenni. Een minderheid (10-
15%) van de moslims volgt de sjiitische vorm van islam.4 Sjiieten wonen verspreid 
over heel Pakistan.5 
 
Soenni moslims in Pakistan zijn te verdelen in barelvi’s (circa 60%) en deobandi’s  
(circa 35%). De resterende 5% volgt de Ahl-e-Hadith.6 De barelvi’s zijn gematigd  
en gericht op de mystieke/soefi-richting van de islam met heilige mannen en 
schrijnen die bezocht kunnen worden. De deobandi’s volgen in principe de grootste 
islamitische rechtsschool (de hanafitische) maar zijn meer orthodox in hun opvatting 
van de islam en zijn in zekere mate beïnvloed door het salafisme/wahhabisme.7  
 
De grootste religieuze minderheden zijn hindoes, christenen en ahmadi’s.8 
Daarnaast zijn er kleine groepen parsi’s, sikhs, boeddhisten, baha’í  
en jain. Er wonen nauwelijks joden in Pakistan. Sommige stammen in Baluchistan 
en Khyber-Pakhtunkhwa kennen animistische gebruiken. 
 

 
1  EASO: Country of Origin Information Report- Pakistan Country Overview (augustus 2015). CIA: The world  
   Factbook: Pakistan (geraadpleegd september 2016). 
2  www.worldpopulationreview.com. www.population.mongabay.com.  
3  www.indexmundi.com.  
4  CIA: World Factbook Pakistan (geraadpleegd in januari 2017). 
5  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Shia Muslims (februari 2015). 
6  Volgers van de Ahl-e-Hadith staan ook bekend als salafi of wahhabi. EASO: Country of origin information report-  
   Pakistan Country Overview (augustus 2015). 
7  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). 
8  CIA: World Factbook Pakistan (geraadpleegd in januari 2017).  
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Het is moeilijk het aantal leden van religieuze minderheden te bepalen. Volgens de 
laatste volkstelling uit 1998 behoorde 3,6% van de bevolking tot een religieuze 
minderheid; 1,85% was hindoe, 1,59% christen en 0,22% ahmadi. Deze cijfers zijn 
niet (meer) actueel. Minderheden schatten zelf dat er in de verslagperiode 3-5% 
van de bevolking tot een religieuze minderheid behoorde.9 Naar verwachting zal in 
de loop van 2017 een volkstelling worden gehouden, voorafgaande aan de 
verkiezingen in 2018.10  
 
Voor een overzicht van de staatsinrichting, de uitvoerende, wetgevende en 
rechtgevende macht, alsmede de samenstelling van het parlement in Pakistan, 
wordt verwezen naar het vorige thematisch ambtsbericht van november 2014. 

2.1.1 Basisgegevens christenen 
Huidige schattingen over het aantal christenen lopen uiteen van 2.8 tot 4 miljoen.11 
De christelijke populatie is verdeeld in een katholiek en anglicaans (Church of 
Pakistan) deel, en een klein percentage protestanten van een evangelische 
denominatie, zoals onder meer baptisten, zevende-dag adventisten, volle evangelie-
christenen en pinkstergemeenten.12 De meeste christenen wonen in steden in de 
Punjab zoals Lahore, Gujranwala, Multan en Faisalabad en op het platteland van de 
Punjab. Kleinere percentages christenen wonen in Karachi in Sindh (14%), in KP 
(4%) en Baluchistan (2%).13  
 
Christenen komen voor in alle lagen van de bevolking en zijn zowel werkzaam in de 
private sector als bij de overheid. Een deel van de christenen in Pakistan stamt af 
van de Goa-migranten. Zij zijn rooms-katholiek, over het algemeen goed opgeleid, 
spreken vloeiend Engels en bekleden dikwijls hoge functies. Het grootste deel van 
de christenen stamt 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. Velen van hen leven in schuldslavernij. Ze staan ook bekend als 
Chuhra (straatvegers) en worden vaak beschouwd als ‘onaanraakbaren’.14 Deze 
benaming wordt ook wel als scheldwoord gebruikt voor christenen die geen 
straatvegers zijn. Een ander scheldwoord voor christenen is Isai of Esaayi, afgeleid 
van Jezus maar synoniem geworden voor straatveger/iemand die vieze klusjes doet. 
In mei 2016 besloot NADRA de meer respectvolle term Masihi (van Messias) in plaat 
van Esaayi te gaan gebruiken.15 

2.1.2 Basisgevens ahmadi’s 
Ahmadi’s zijn volgelingen van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad die van 1835 tot 1908 
leefde in Qadian, Brits-Indië. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad wordt beschouwd als de 
Mahdi (aangekondigde redder van de islam) en de beloofde Messias. Ahmadi’s 
stellen dat Mohammed weliswaar de grootste en belangrijkste profeet was, maar 
niet de laatste. Er zijn twee groepen Ahmadi’s: de grootste groep is de Ahmadiyya 
moslimgemeenschap (Ahmadiyya Muslim Jamaat, ook Qadiani genoemd) en een 
kleinere groep Lahore-ahmadi’s (Ahmadiyya Anjuman Isha’-Islam Lahore). De 
Qadiani zien Hazrat Mirza Ghulam Ahmad als profeet, terwijl de Lahore ahmadi’s 
hem meer als een vernieuwer van de islam zien.  

 
9   Dat betekent tussen de zes en negen miljoen mensen. In 1998 waren dat er 3,9 miljoen. USDOS: Pakistan 2015  
    International Religious Freedom Report (augustus 2016).  
10  Mailwisseling met vertrouwelijke bron op 27 februari 2017.  
11  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
12  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
13  CIA: World Pakistan (geraadpleegd in januari 2017). 
14  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). 
15  Express Tribune: Christians will be called Masihi, not Esaayi: NADRA (september 2016). 
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De Qaidiani- en de Lahore-ahmadi’s ondervinden dezelfde mate van discriminatie. 
Beide groepen worden van overheidswege gediscrimineerd; worden niet als moslim 
erkend en hebben te maken met de anti-ahmadi wetgeving. Ook zijn uitingen van 
religieuze intolerantie vanuit de samenleving in de verslagperiode jegens alle 
ahmadi’s toegenomen.16  
Toen de Britten India in 1947 verlieten, sloegen duizenden ahmadi’s op de vlucht. 
Een groot deel van hen kwam terecht in het huidige Pakistan. Schattingen over het 
aantal ahmadi’s in Pakistan lopen sterk uiteen. De census uit 1998 gaf aan dat 
ahmadi’s 0,22% van de toenmalige bevolking (circa 291.000 personen) 
vertegenwoordigden. Dit getal was echter toen al niet betrouwbaar aangezien 
ahmadi’s sinds 1974 officiële volkstellingen boycotten. Het werkelijke aantal 
ahmadi’s in de verslagperiode wordt geschat tussen 500.000 tot vier miljoen 
(volgens ahmadi-gemeenschappen in Pakistan in 2015).17 Ahmadi’s leven vooral in 
steden in de provincies Sindh en Punjab, zoals Lahore, Rawalpindi, Sialkot, Multan, 
Karachi, Khewra, Sargodha, Bhalwal, Shahpur en Gujaranwala.18 Ook in Quetta 
(Baluchistan) en Peshawar (KP) wonen ahmadi’s. Rabwah in de Punjab geldt als het 
centrum van de ahmadi-gemeenschap.  
 
Relatief veel ahmadi’s behoren sociaaleconomisch tot de betere klassen. Zij zijn over 
het algemeen goed georganiseerd en beschikken over eigen instellingen en 
organisaties. Andere religieuze groeperingen laten ahmadi’s echter het liefst links 
liggen. Men wil niet met hen geassocieerd worden, hetzij uit angst om verdacht te 
worden van ahmadi-sympathieën, hetzij uit minachting. De maatschappelijke 
houding tegenover ahmadi’s is over het algemeen vijandig, men wil niet met hen 
omgaan of praten. Ahmadi’s worden in het dagelijks leven gediscrimineerd en 
geïntimideerd, zowel door de staat als door de samenleving. Zo hangen in Lahore 
bijvoorbeeld borden op enkele winkels waarop staat dat ahmadi’s niet in de winkel 
mogen kopen. In sommige boeken en pamfletten en op muuropschriften worden 
moslims opgeroepen ahmadi’s te vermoorden. Ondanks het verbod op haat zaaien 
worden deze oproepen niet verwijderd.19  
 
Rabwah 
Volgens officiële cijfers heeft Rabwah (door Pakistan vanaf 1999 Chenab Nagar 
genoemd) ongeveer 70.000 inwoners. Meer dan 95% van de bevolking van Rabwah 
is ahmadi. Ze kunnen daar in vergelijking met de rest van Pakistan relatief veilig 
leven en er is ‘safety in numbers’. Bronnen melden echter dat de mogelijkheid om in 
Rabwah openlijk en in alle vrijheid het geloof te beleven in de verslagperiode verder 
is afgenomen.20 Ahmadi’s moeten bijvoorbeeld ook in Rabwah bedacht blijven op 
terroristische aanslagen. Hun stad wordt bewaakt door lokale, niet-ahmadi 
politieagenten. Ook krijgen anti-ahmadi bewegingen zoals Khatme Nabuwat de 
ruimte om ook in Rabwah optochten en anti-ahmadi toespraken te houden.  
 
De stad is bovendien niet gevrijwaard van ingrijpen van de overheid. In december 
2016 deed een antiterroristische eenheid een inval in het hoofdkwartier van de 
ahmadi’s in de stad. Zie voor details verder paragraaf 3.4.2. Blasfemie- en anti-
ahmadi wetten gelden ook in Rabwah, waardoor er geen volledige vrijheid van 

 
16  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
17  Idem. United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF): Annual report 2015 Pakistan. 
18  EASO: Country of Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). UK Home Office: Country  
    Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
19  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
20  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). Vertrouwelijke bronnen  
    tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
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godsdienst is.21 Verder mogen ahmadi’s geen land aankopen buiten de stad, opdat 
het gebied voor ahmadi’s niet uitbreidt en het aantal ahmadi’s dat in Rabwah kan 
leven beperkt blijft. In maart 2016 zette de Punjab Housing and Town Planning 
bijvoorbeeld advertenties in een Urdu krant voor aankoop van land bij Rabwah voor 
commercieel gebruik en huizenbouw. Ahmadi’s werden echter expliciet uitgesloten 
om te reageren.22 Op deze manier raakt Rabwah steeds meer geïsoleerd.23 
Ten slotte geldt vanaf 2016 het verbod op het verspreiden van ahmadi-literatuur 
ook in Rabwah. Zie ook hieronder paragraaf 3.4.2.  
 
In 1989 en 2008 werd de hele bevolking van Rabwah aangeklaagd voor blasfemie 
onder artikel 298-C.24 De zaak is weliswaar gesloten en er worden op dit moment 
geen juridische acties op ondernomen, maar een vertrouwelijke ahmadi-bron in 
Pakistan noemde de aanklacht een zwaard van Damocles dat boven het hoofd van 
de ahmadi’s in Rabwah hangt.25   
 

2.2 Politieke ontwikkelingen  
 
Na de verkiezingen in 2013, waarbij de macht aan een civiele regering onder leiding 
van premier Nawaz Sharif werd overgedragen, waren er in de verslagperiode 
meermalen gewelddadige protesten van de oppositie in Islamabad. Bij confrontaties 
met politie en veiligheidstroepen vielen enkele doden en honderden gewonden. Het 
leger blijft invloedrijk en onaantastbaar, ook voor de civiele overheid. In het kader 
van terrorismebestrijding was al in juli 2014 de Protection of Pakistan Act (PPA) 
aangenomen, waarbij veiligheidstroepen in feite de vrije hand werd gegeven om de 
orde te handhaven zonder zich te hoeven verantwoorden. Willekeurige arrestaties 
en preventieve detentie werden daarmee gelegaliseerd. Verschillende andere 
bevoegdheden op het gebied van buitenlandse politiek, mensenrechten en 
rechtsspraak werden eveneens door de militairen naar zich toe getrokken.26  
Veel van de maatregelen kregen vorm na een terroristische aanval op een school in 
Peshawar in december 2014. Enkele schutters van de Pakistaanse Taliban (TTP) 
openden het vuur in een school van het leger en doodden 145 kinderen en 
volwassenen. Deze aanslag wekte veel verontwaardiging in Pakistan en was de 
aanleiding voor de regering om met het National Action Plan (NAP) tegen terrorisme 
te komen. 
 
Het NAP bouwde voort op de National Internal Security Policy (NISP) uit februari 
2014 en de PPA van juli 2014, en bestond uit twintig punten.27 In paragraaf 2.3.5 
zal daar nader op worden ingegaan.  
 
Sinds de aankondiging van het NAP in 2015 zijn er minder aanslagen gepleegd en 
was er aanvankelijk sprake van een afname van geweld, zeker in Karachi en het 
 
21  Volgens de encyclopedie is blasfemie het misbruik maken van de naam van God, ofwel godslastering. Bronnen  
    verder: Ahmadiyya Foreign Mission: Anti-Ahmadiyya rallies held in Rabwah on 12 december 2016. UK Home  
    Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). EASO: Country of Origin Information  
    Report, Pakistan Country Overview (augustus 2015). 
22  The Express Tribune: Enshrined discrimination: no ahmadis for Chenab Nagar plots (18 maart 2016). 
23  International Human Rights Committee and Asian Human Rights Commission: Report of the fact finding mission to  
    Pakistan. On the rising persecution of the Ahmadiyya Muslim community (2015). 
24  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
25  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
26  Human Rights Watch: World Report 2015-Pakistan. En: World Report 2016-Pakistan. Vertrouwelijk bericht uit  
    berichtenverkeer van november 2016.  
27  De NISP richtte zich voornamelijk op modernisering van het strafrechtsysteem en regulatie van moskeeën en  
    madrassas. Met de PPA werden meer bevoegdheden overgedragen aan veiligheidsdiensten en politie, bv op het  
    punt van preventieve detentie. De wet werd in 2015 echter nauwelijks geïmplementeerd en verviel in juli 2016.  
    International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls  
    (22 juli 2015). EASO: Country of Origin Information Report Pakistan-Security Situation (juli 2016). 
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noordwesten van Pakistan.28 Aan het einde van de verslagperiode nam het aantal 
aanslagen echter weer toe.29  
 
In de vijftien sub comités die het NAP moesten uitvoeren, speelden de militairen en 
het leger een grote rol. Het is niet bekend hoeveel burgers zitting hadden in de 
comités, en er werd meestal achter gesloten deuren vergaderd.30 In deze 
ondoorzichtige situatie kregen militairen regeringsmacht zonder controle door 
democratisch gekozen instituties, waarschuwde de International Crisis Group in juli 
2015. Bovendien ging de implementatie van de maatregelen niet snel genoeg.31 
Daar werd de regering door het parlement regelmatig op aangesproken, volgens 
berichten in de Pakistaanse media.32  
 
In de verslagperiode werden er zowel op federaal als op provinciaal niveau enkele 
wetten aangenomen die gericht waren op verbetering van de situatie van religieuze 
minderheden. Zo namen de National Assemblee en de Senaat in november 2016 de 
Hindu Marriage Law aan waardoor hindoehuwelijken worden erkend, wat voorheen 
niet het geval was. In februari 2017 werd door het hele parlement een amendement 
op de Criminal Laws aangenomen, waarmee haat zaaien tegen minderheden en 
gedwongen huwelijken met jonge meisjes of non-moslim meisjes strafbaar werden, 
evenals het doen van valse aangifte in blasfemie zaken. De onderwerpen komen in 
hoofdstuk drie over naleving en schending van mensenrechten nader aan de orde.  
 
Als eerste provincie nam Sindh in november 2016 een wet aan waardoor gedwongen 
bekering en gedwongen huwelijk strafbaar werden onder het strafrecht. De wet 
verbiedt de bekering van minderjarigen; benadrukt de vrijheid van godsdienst voor 
iedereen en de keuzevrijheid bij het vinden van een huwelijkspartner van welk 
geloof dan ook.33 In de praktijk komt daar nog niet veel van terecht, zoals in 
paragraaf 3.4.5.5 wordt beschreven. 
 
Tegelijkertijd maakte Sindh de weg vrij om een minderhedencommissie in te stellen. 
Deze moet problemen van religieuze minderheden onderzoeken en oplossen. Sinds 
2012 bestaat er al een dergelijke commissie op nationaal niveau, maar die heeft nog 
niet veel resultaat geboekt.34 Zie ook paragraaf 3.3. 

2.3 Veiligheidssituatie 
 
In Pakistan worden gewapende conflicten uitgevochten tussen regeringstroepen en 
extremistische islamitische groeperingen of afscheidingsbewegingen. Ook het geschil 
over Kasjmir tussen India en Pakistan laaide in de verslagperiode weer op.  

 
28  PIPS: Conflict and Research Studies (juli-december 2015). En: Executive summary of comprehensive package of  
    NAP (14 december 2015). Austrian Federal Office for Immigration and Asylum: Fact Finding Mission Report  
    Pakistan (september 2015). EASO: Country of Origin Information Report Pakistan-Security Situation (juli 2016).  
    Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van augustus 2016.  
29  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli  
    2015). Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van oktober 2016.  
30  Human Rights Watch: World Report 2016-Pakistan (januari 2016). PIPS: Fighting terror: institutional structure in  
    the context of NAP (8 december 2015). 
31  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli     
    2015). 
32  USDOS: Country Report on Human Right Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
33  Door middel van de Criminal Law (Protection of Minorities) Bill. Dawn: Sindh passes bill for protection of  
    minorities rights (18 november 2016). En: Sindh criminalizes forced conversions (25 november 2016). The  
    Express Tribune: Sindh assembly passes forced conversion bill (25 november 2016). En: Senate penal approves  
    tweak in criminal law. Suggests an increase in maximum punishment in cases of forced marriages (23 november  
    2016). 
34  Dawn: Sindh passes bill for protection of minorities rights (18 november 2016). 
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Het noordwesten van Pakistan aan de grens met Afghanistan bleef een onveilig 
gebied, hoewel de situatie in de loop van de verslagperiode door de acties van 
Pakistaanse militairen enigszins verbeterde.35 In deze gebieden vonden in de 
verslagperiode regelmatig gevechten plaats tussen islamitische groeperingen en 
Pakistaanse paramilitairen (Frontier Corps), provinciale politie en de Inter-Services 
Intelligence Directorate (ISI).36 Zie voor details over de militaire operaties paragraaf 
2.3.5. Tevens voerde de VS regelmatig drone-aanvallen in deze gebieden uit. Dat 
werden er in de verslagperiode steeds minder; negentien in 2014, veertien in 2015 
en drie in 2016.37 Aanvankelijk verminderde de militaire operaties in deze gebieden 
het aantal terroristische aanslagen, maar aan het einde van de verslagperiode liep 
het aantal aanslagen weer op.  
 
Volgens het South Asia Terrorism Portal (SATP) vielen er in heel 2014 als gevolg van 
geweld 5.496 doden (burgers, terroristen en militairen: onder hen waren 1.781 
burgers); in 2015 waren dat er in totaal 3.682 (940 burgers), in 2016 1.803 (612 
burgers) en in 2017 tot en maart in totaal 430 (178 burgers).38 Of het slachtoffers 
van terroristisch, sektarisch of separatistisch geweld waren is niet uit de cijfers op te 
maken. Wel is op de site van het SATP weergegeven in welke regio en in welk jaar 
de incidenten hebben plaatsgevonden.39  
 
Door de operaties van Pakistaanse paramilitairen in KP en FATA zijn veel inwoners in 
de verslagperiode ontheemd geraakt. In de herfst van 2014 waren nog ongeveer 
een miljoen ontheemden (van de oorspronkelijk vijf miljoen geregistreerde 
ontheemden in 2008) aangewezen op humanitaire hulp.40 Volgens UNHCR kwamen 
daar in augustus 2014 nog eens een half miljoen ontheemden uit Noord-Waziristan 
bij.41 In januari 2016 meldde de National Database and Registration Authority 
(NADRA) dat ongeveer de helft van de ontheemden naar de FATA zou zijn 
teruggekeerd.42 Dat kon omdat de operatie Zarb-e-Azb de veiligheidssituatie in de 
meeste delen van FATA (met uitzondering van Waziristan en delen van KB) had 
verbeterd en de regering initiatieven had ontplooid om het dagelijkse leven in de 
provincies te verbeteren (zoals de reparatie van scholen en het heropenen van 
lokale markten).43 De leefsituatie voor terugkeerders bleef echter nog lange tijd 
moeilijk. Huizen waren vernield, gezondheidsvoorzieningen ontbraken veelal en 
water- en elektriciteitsvoorzieningen waren beperkt.44 Bovendien kon niet iedereen 
terug. In januari 2017 rapporteerde UN OCHA sinds maart 2015 ongeveer 228.000 
families te hebben geholpen met terugkeer naar FATA, maar dat meer dan 75.000 
families nog waren ontheemd.45  

 
35  ACLED: Real time analysis of Asian political violence (februari 2016). PIPS: 2015, Pakistan Security Report   
    (januari 2016). Home Office Country Information and Guidance: Pakistan: Security and humanitarian situation  
    (november 2015). USDOS: Country Report on Human Right Practices 2014, Pakistan (juni 2015). EASO: Country  
    of Origin Information Report: Pakistan-Security Situation (juli 2016). 
36  Zie voor ontwikkelingen voorafgaande aan de verslagperiode het vorige thematisch ambtsbericht over de positie  
    van ahmadi’s en christenen in Pakistan (november 2014).  
37  USDOS: Country Report on Human Right Practices 2015, Pakistan (april 2016). Bureau of Investigative  
    Journalism: The CIA drone strikes in Pakistan 2004 to present (geraadpleegd in oktober 2016). www.satp.org  
    (geraadpleegd in januari 2017). 
38  www.SATP.org. Factsheet fatalities in terrorist violence in Pakistan 2003-2017 (geraadpleegd in maart 2017) 
39  www.SATP.org.  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). PIPS: 2016, 
    Pakistan Security Report (januari 2017). 
40  Al Jazeera: Pakistan’s IDP’s reached record one million (1 september 2014). 
41  UNHCR: 2015 UNHCR Country Operation profile- Pakistan.  
42  Frontier Post: 265,214 IDP families so far returned in respective agencies (19 januari 2016). 
43  Zie voor toelichting op de operatie Zarb-e-Azb hieronder paragraaf 2.3.5. Austrian Federal Office for Immigration       
    and Asylum: Fact Finding Mission Report Pakistan (september 2015).  International New York Times: War against  
    militants in FATA nears its end (31 december 2015). PIPS: New normal in FATA (11 februari 2016). 
44  IRIN: Little to go home to in war-torn Pakistan (4 april 2016). International New York Tribune: Picking up the  
    broken pieces, IDP’s return to broken houses, dried wells in Eidak (4 februari 2016). 
45  UN OCHA: Pakistan: KP and FATA-Areas of displacement, hostings and returns (2 juni 2016). EN: FATA return  
    Weekly snapshots (geraadpleegd in januari 2017). 
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De veiligheidssituatie in Baluchistan bleef in de verslagperiode slecht. Zowel in 2014  
als in 2015 en 2016 was Baluchistan de regio waar de meeste doden vielen bij het 
grootste aantal terroristische aanslagen in Pakistan.46 Er vechten meerdere 
nationalistische groeperingen om onafhankelijkheid. Deze militanten worden evenals 
het Pakistaanse leger, de paramilitairen (Frontier Corps) en de veiligheidsdiensten 
door mensenrechtenorganisaties verantwoordelijk gehouden voor de vele 
vermissingen en buitengerechtelijke moorden in de provincie.47 Er vonden in 2016 
verder grote terroristische aanslagen plaats op een ziekenhuis en een militaire 
opleidingsschool in de provinciehoofdstad Quetta. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.2. 
 
Behalve Quetta staan ook andere steden, zoals Karachi en Peshawar, bekend als 
gevaarlijk.48 De International Crisis Group sprak begin 2014 van “endemic violence” 
in Karachi waar in 2013 circa 2700 inwoners door sektarisch en terroristisch geweld 
om het leven waren gekomen.49 In de stad zijn meer dan tweehonderd criminele 
bendes actief, die naar verluidt ook klusjes opknappen voor de gewapende vleugels 
van politieke partijen. In de verslagperiode verminderde het aantal aanslagen in 
Karachi, mede dankzij het militaire optreden van de paramilitaire Rangers. Sinds het 
begin van hun acties in 2013 hadden zij in februari 2016 ongeveer 12.000 mensen 
opgepakt.50  
 
Meerdere bronnen meldden dat de veiligheidssituatie in Pakistan tot februari 2017 
over het algemeen verbeterde. Het aantal terroristische en/of sektarische incidenten 
verminderde vooral in 2015 en 2016, mede door de militaire operaties in de 
grensgebieden, het optreden van de Rangers in Karachi, en door de nieuwe 
antiterrorisme-strategie (NAP).51 De mensenrechten werden bij deze acties vaak 
niet gerespecteerd. In februari 2017 vond een nieuwe golf van aanslagen plaats in 
heel Pakistan. 
 
Volgens het Pakistani Institute for Conflict and Security Studies (PICCS) was er in 
2015 een daling van 33% van het aantal gevechten tussen militanten en het leger, 
vergeleken bij 2014.52 Het Pakistani Institute for Peace Studies (PIPS) meldde een 
daling van 48% van het aantal terroristische incidenten in 2015 tegenover 2014.53  
In 2016 verminderde het aantal gewelddadige incidenten verder met 28%.54 Hoewel 
terroristische organisaties minder gewelddaden pleegden, waren ze echter nog 
steeds in staat complexe aanslagen te plegen. Volgens PIPS was het grootse deel 
van de terroristische aanvallen in de verslagperiode gericht tegen personeel, 
konvooien en controleposten van veiligheidstroepen en politie. In mindere mate 
waren ook hogere ambtenaren, gezondheidswerkers (in verband met 
poliovaccinaties) journalisten, en infrastructuur zoals gaspijplijnen en treinsporen 
het doelwit.55 In 2016 waren gerechtshoven en juristen meermalen het doelwit van 

 
46  ACLED: Real time analysis of Asian political violence (februari 2016). PIPS: 2015, Pakistan Security Report   
    (januari 2016). PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017). 
47  IBTimes: Baluchistan: “Hunderds of people abducted and murdered by Pakistan army”, activists say (11 maart  
    2015). Human Rights Watch: World report 2016-Pakistan (januari 2016). Amnesty International: The state of the  
    world human rights 2015/2016 –Pakistan. 
48  UK Foreign & Commonwealth Office: Pakistan–Country of Concern (15 maart 2015). 
49  International Crisis Group: Policing Urban Violence in Pakistan (januari 2014).  
50  International New York Times: No let up in Karachi operation, says Rangers DG (1 februari 2016). 
51  Austrian Federal Office for Immigration and Asylum: Fact Finding Mission Report  Pakistan (september 2015).   
    PIPS: Conflict and Research Studies (juli-december 2015). South Asia Terrorism Portal: Pakistan assessment  
    2016.  
52  PICCS: Annual Security Report 2015 (februari 2016). 
53  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). 
54  PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017). Center for Research & Security Studies: CRSS Quarterly  
    security report–Q2, 2016 (juli 2016).  
55  PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017). 
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aanslagen en vielen militante groepen ook aan op plekken waar veel mensen bijeen 
waren.56   
 
Aan het einde van de verslagperiode laaide het terroristische geweld echter weer op. 
In februari 2017 vonden tien aanslagen plaats, waarvan acht kleinschalige bij de 
grens van Afghanistan. Een grotere zelfmoordaanslag werd gepleegd in Lahore bij 
het provinciale parlement door de Pakistaanse Taliban, waarbij dertien doden vielen. 
Drie dagen later werd een sjiitisch soefi-heiligdom in Sehwan (Sindh) getroffen door 
een zelfmoordaanslag tijdens een feest. Daarbij vielen tachtig doden en werden 
meer dan tweehonderd mensen gewond. Antiterreureenheden van het leger voerden 
daarop aanvallen uit op schuilplaatsen van terroristische groeperingen in heel 
Pakistan.57 Zie voor details hieronder paragraaf 2.3.2.  

2.3.1 Radicale groeperingen 
In Pakistan zijn verschillende radicale islamitische groeperingen actief. Sommige 
groeperingen zijn betrokken bij sektarisch of (in Baluchistan) separatistisch geweld. 
Andere richten zich hoofdzakelijk op het plegen van aanslagen tegen de Pakistaanse 
regering, het leger en de bevolking.  
Bronnen melden sinds 2015 dat ISIS in sommige Pakistaanse groeperingen  
geïnfiltreerd zou zijn. Het zou gaan om Lashkar-e-Islam, Lashkar-e-Jhangvi al 
Alami, Jamaat ul Ahrar en Islamic Movement of Uzbekistan (zie hieronder voor een 
beschrijving van deze groeperingen).58 Ook zouden zich ‘slapende cellen’ van ISIS 
bevinden in de Punjab, Sindh en Islamabad.59 Na aanvankelijke ontkenning gaf de 
Pakistaanse legerleiding in september 2016 de aanwezigheid van ISIS in Pakistan 
toe. Er waren meer dan driehonderd ISIS-strijders opgepakt die van plan waren 
aanslagen te plegen op het vliegveld in Islamabad en buitenlandse ambassades.60  
IS Khorasan Province, zoals de groepering zich in de Afghaans/Pakistaanse regio 
noemt, eiste in februari 2017 de zelfmoordaanslag op een soefi-heiligdom in Sindh 
op. 
 
Een nauwkeurig overzicht van alle radicale organisaties in Pakistan is nauwelijks te 
geven omdat ze 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 van Al-Qaida naar de Taliban. In het kader van het 
National Action Plan stelde het Pakistaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in 
januari 2015 een lijst op met 72 verboden terroristische organisaties. Enkele dagen 
later werden er weer organisaties vanaf gehaald, hetgeen illustreert dat er ook 
binnen de Pakistaanse overheid geen overeenstemming is over wat wel of niet een 
terroristische organisatie is. Een tot juli 2016 bijgewerkte lijst van terroristische 
organisaties staat op de website van de National Counter Terrorism Authority 
Pakistan (NACTA).61   
 
Om een indruk te krijgen volgt hieronder een korte beschrijving van de meest 
bekende groeperingen. Voor zover mogelijk worden ze verdeeld in groepen die met 

 
56  Mailwisseling met vertrouwelijke bron in februari 2017.  
57  NRC: Grimmigheid is terug in Pakistan na aanslag van IS (17 februari 2017).  
58  Jamestown Foundation: Islamic State makes gains in AF-Pak region (15 december 2016). 
59  USDOS: Country Report on Terrorism 2015, Pakistan (juni 2016). Deutsche Welle: Are Pakistani militants  
    moving closer to ‘Islamic State’? (12 januari 2015). Radio Free Europe: Pakistan arrests 42 suspected militants  
    across Punjab province (4 januari 2016). Jamestown Foundation: Growing evidence of Islamic State in Pakistan (4  
    januari 2016). The Diplomat: The Islamic State threat is real in Pakistan (18 februari 2016). Wall Street Journal:  
    Pakistan frets over potential appeal of IS (23 februari 2016). 
60  Daily Mail: Pakistan admits for the first time that ISIS is active in the country (1 september 2016).  
61  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli 
    2015). http://nacta.gov.pk/Events/BannedOrgs. 
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hun acties op Pakistan zelf zijn gericht, groeperingen die op Afghanistan zijn 
georiënteerd en groepen die zich op de Punjab richten.  
 
Pakistan-georiënteerde groeperingen 
Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) 
De Tehrik-e-Taliban Pakistan, ook aangeduid als de ‘Pakistaanse Taliban’, is de 
grootste binnenlandse islamitische organisatie. TTP is een radicale soennitische 
groepering met sterke banden met Al-Qaida en diverse radicale (deobandi)-
groeperingen in Pakistan. Vermoedelijk telt de beweging tussen de 30.000 en 
35.000 leden, voornamelijk afkomstig uit FATA en KP. De belangrijkste 
doelstellingen zijn de vereniging van pro-Talibangroeperingen in de FATA en KP, en 
de vestiging van een islamitische staat in Pakistan op basis van Taliban-principes. 
Daartoe voert de TTP gewapende acties uit tegen de Pakistaanse staat, voornamelijk 
in de grensregio met Afghanistan, en pleegt (zelfmoord-)aanslagen op leger, politie 
en burgerdoelen in heel Pakistan. De TTP wordt ook in verband gebracht met 
sektarisch geweld.62  
 
De huidige leider Mullah Fazlullah, die gekozen werd nadat Hakimullah Mehsud in 
november 2013 omkwam bij een drone-aanval, staat bekend als een hardliner.63  
Onder druk van de militaire operatie Zarb-e-Azb in Noord-Waziristan in 2015 werd 
de greep van Mullah Fazlullah op de organisatie minder en scheidden diverse 
splintergroepen zich af. Desondanks pleegde de TTP in 2015 nog 212 terroristische 
aanslagen (tegen 352 in 2014). In 2016 schreef de TTP 106 (van de 441) op zijn 
rekening.64  
In KP en de FATA bestaan meerdere kleine groepen die als lokale Taliban onder de 
vlag van TTP terroristische aanslagen plegen. In 2015 waren ze verantwoordelijk 
voor 56 aanvallen, waarbij tientallen burgers en veiligheidspersoneel in KP werden 
gedood. Door de militaire operaties in noordwest Pakistan waren dit soort aan TTP-
verwante groeperingen in 2016 steeds minder in staat operaties uit te voeren.65 
 
Jamaat-ul-Ahrar (JuA) 
De grootste splintergroep, die zich al in 2014 onder leiding van Omar Khalid 
Khorasani van de TTP afscheidde, is de soennitische Jamaat-ul-Ahrar (JuA).66 
Hoewel oorspronkelijk geallieerd met ISIS, knoopte de groep in 2015 banden aan 
met (andere splintergroepen van) de Taliban, zoals de Lashkar-e-Islam. Uiteindelijk 
doel is het vestigen van een islamitische staat in Pakistan, evenals de TTP dat wil. 
JuA heeft het vooral voorzien op het Pakistaanse leger en op advocaten en 
journalisten.67 Ook houdt de groep zich bezig met sektarisch geweld, vooral met 
aanvallen op christenen en soefi-heiligdommen. In 2016 pleegde JuA 66 van de 441 
terroristische aanvallen in heel Pakistan.68  
 
Lashkar-e-Islam (LI) 
Vanuit het Khyber-gebied in de FATA is ook de soennitische Lashkar-e-Islam (het 
leger van de islam) actief. Door de militaire acties in 2014 werd de slagkracht van 
deze deobandi-groepering beperkt. Desondanks voerde LI in 2015 nog zelfstandig 

 
62  EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan–Security Situation (juli 2016). USDOS: Country Report on 
    Terrorism 2015, Pakistan (juni 2016). South Asia Terrorism Portal (geraadpleegd juli 2016). 
63  Guardian: Pakistani Taliban select hardliner Mullah Fazlullah as new leader (8 november 2013). 
64  EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan–Security Situation (juli 2016). PIPS: 2016, Pakistan  
    Security Report (januari 2017). 
65  PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017). 
66  B. Roggio: Taliban splinter group Jamaat-ul-Ahrar forms in northwestern Pakistan (26 augustus 2014). 
67  Jamestown Foundation: Pakistan’s Jamaat-ul Ahrar: a violent domestic threat (16 september 2016). 
68  PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017) 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2014-2016 | april 2017  
 

 

 Pagina 15 van 73
 
 

27 aanvallen op gebedshuizen en veiligheidstroepen in Pakistan uit totdat LI in het 
voorjaar 2015 aankondigde te fuseren met TTP.69 
 
Al-Qaida 
Na de invasie van de VS in Afghanistan trokken leden van de soennitische Al-Qaida 
zich terug over de grens met Pakistan. Vanuit de FATA steunt Al-Qaida sindsdien 
diverse militante groeperingen die zich tegen de Pakistaanse regering verzetten met 
training, mankracht en propaganda.70 In de verslagperiode verloor Al-Qaida drie 
kopstukken in Pakistan. Ook arresteerden de Rangers in februari 2016 Farooq 
Bhatti, plaatsvervangend hoofd van Al-Qaida, samen met 97 strijders in Karachi.71  
 
Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) 
De IMU was oorspronkelijk afkomstig uit Afghanistan en trouw aan de Taliban. Vanaf  
2001 bestookte de soennitische groepering de Pakistaanse troepen in de FATA. In 
juni 2014 voerden strijders van de IMU een aanval uit op het vliegveld van Karachi, 
wat (mede) aanleiding was tot militaire acties van het Pakistaanse leger in Noord-
Waziristan.72  De meeste IMU-strijders vluchtten daarna naar Afghanistan. Nadat de 
emir van IMU in augustus 2015 trouw zwoer aan ISIS, ontstond een richtingenstrijd 
binnen de beweging.73 Op 10 juni 2016 kondigde een van de splintergroeperingen 
op Twitter aan door te willen gaan onder de vlag van IMU; loyaal aan de Taliban en 
Al-Qaida.74 
 
Afghanistan-georiënteerde groeperingen 
Haqqani-netwerk 
Het Haqqani-netwerk werkt samen met de TTP en de Afghaanse Taliban en voert 
vanuit Pakistan acties uit in Afghanistan. Het netwerk werd oorspronkelijk opgericht 
door de Afghaanse warlord Jalaluddin Haqqani, en wordt na zijn overlijden 
(waarschijnlijk in 2014) geleid door zijn zoon Sirajuddin. De soennitische groepering 
heeft volgens bronnen zowel banden met de Pakistaanse inlichtingendienst als met 
Al-Qaida.75  
Na de militaire operatie Zarb-e-Azb werd het hoofdkwartier eind 2014 verplaatst 
van Noord-Waziristan naar Kurram-Agency, waar het netwerk zich wist te 
hergroeperen.76 In januari 2017 was het netwerk weer voldoende op kracht om 
vanuit hun bases in Pakistan een aanval uit te voeren op het huis van de 
gouverneur van Kandahar in Afghanistan. 77   
 
Punjab-georiënteerde groeperingen 
Sipah-i-Sahaba Pakistan (SSP) 
De Sipah-i-Sahaba Pakistan (‘Soldaten van de metgezellen van de profeet’) werd 
oorspronkelijk in de jaren tachtig van de vorige eeuw opgericht als politieke partij. 
Voornaamste vijanden van de radicale soennitische organisatie uit de Punjab zijn de 

 
69  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). B. Roggio: 3 jihadist groups merge with movement of  
    Taliban in Pakistan (6 mei 2015). 
70  EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan–Security Situation (juli 2016). 
71  Dawn: Top al-Qaeda leader killed in South Waziristan (6 december 2014). En: Al-Qaeda leader Umar Farooq killed  
    in N Waziristan in drone strike (7 december 2014). Reuters: Pakistan arrests 97 al-Qaeda and other militants;  
    foils jailbreak plan (12 februari 2016). 
72  Associated Press: Pakistan forces repel attack near Karachi airport (10 juni 2014). BBC: Karachi airport: Islamic  
    Movement of Uzbekistan claims attack (11 juni 2014). 
73  Radio Free Europe: The Islamic Movement of Uzbekistan comes unraveled (28 november 2015).  
74  www.longwarjournal.org: Islamic Movement of Uzbekistan faction emerges after group’s collapse (16 juni 2016). 
75  International New York Times: Jalaluddin Haqqani died last year after ‘prolonged illness’, Taliban confirm (31 juli  
    2015). EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan–Security Situation (juli 2016). The American  
    Foreign Policy Council: World Almanac of Islamism: Pakistan (juli 2014).  
76  Dawn: Operation Zarb-e-Azb disrupted Haqqani network; US general (6 november 2014). B. Roggio: US drones  
    target jihadist ‘hideouts’ in Pakistan ‘s tribal areas (22 februari 2016). Zie voor een overzicht van Amerikaanse  
    luchtaanvallen op Noord-Waziristan tussen 2004 en 2016: Bill Roggio: www.LongwarJournal.org. Pakistan strikes. 
77  Khaama Press: Haqqani network and ISI behind Kandahar attack: gen. Raziq (12 januari 2017). 
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sjiieten. De SSP was in deze verslagperiode verantwoordelijk voor vele aanvallen op 
sjiitische burgers en moskeeën in de Punjab.78 De organisatie wordt gefinancierd 
door de soennitische achterban met, naar verluidt, aanzienlijke fondsen uit Saoedi-
Arabië om de Iraanse invloed over de sjiieten in Pakistan tegen te gaan. 
Afsplitsingen van de SSP zijn Ah-le Sunnat Wal Jamaa’t, Jhangvi Tigers, Al-Haq 
Tigers, Tanzeem-ul-Haq, Al Farooq en de Al-Badra Foundation. Al deze 
splintergroepen worden in verband gebracht met intimidaties, bedreigingen en 
geweld tegen sjiieten, ahmadi’s en christenen.79 
 
Lashkar-e-Jhangvi (LeJ)/Lashkar-e-Jhangvi Al Alami (LeJA) 
De meest radicale afsplitsing van de SSP is de Lashkar-e-Jhangvi (‘Leger van 
Jhang’), met het hoofdkwartier in zuid-Punjab. Zowel de SSP als LeJ hebben banden 
met de Taliban. Doel van beide organisaties is het transformeren van Pakistan in 
een soennitische staat en de bestrijding van sjiieten, maar de LeJ is de meest 
gewelddadige en ongrijpbare groepering. Naar verluidt heeft de LeJ ook de 
sympathie van de Pakistaanse veiligheidstroepen.80 De leiding van de LeJ bestaat uit 
jihadi-strijders die in Afghanistan tegen de Sovjet-Unie hebben gevochten. De 
gewone leden worden merendeels geworven in de madrassas in Pakistan, en in 
Afghanistan opgeleid. In de verslagperiode werd LeJ onder meer in verband 
gebracht met sektarisch geweld tegen sjiieten, christenen, ahmadi’s en soefi’s. In 
januari 2015 eiste de LeJ de aanslag op de sjiitische moskee in Shikarpur op, 
waardoor duidelijk werd dat de groepering ook in Sindh werkzaam was.81 In heel 
2015 was de LeJ verantwoordelijk voor 33 aanslagen, ook in Baluchistan en Karachi. 
Nadat de Pakistaanse politie in juli 2015 de leider, Malik Ishaq, tijdens een 
vuurgevecht gedood had, nam het aantal aanslagen af.82 In 2016 werden tientallen 
leden van de LeJ in Pakistan gedood in vuurgevechten met de politie. Onder de 
nieuwe naam Lashkar-e-Jangvi Al Alami (LeJA) claimde de groepering in november 
2016 samen met JuA nog de verantwoordelijkheid voor tien terroristische aanslagen 
in dat jaar, waaronder de zelfmoordaanval op het ziekenhuis in Quetta in 
augustus.83 Ook de zelfmoordaanval op een soefi-heiligdom in Baluchistan in 
november 2016 werd opgeëist door LeJA in samenwerking met ISIS. In januari 
2017 werd Asif Chotu, sinds anderhalf jaar de leider van LeJA, door 
veiligheidstroepen gedood ten noorden van Lahore.84  
 
Punjabi Taliban 
Over deze groepering en haar allianties is niet veel bekend. Van origine is het een 
netwerk van militante groepen (opererend in de Punjab onder namen zoals Harkat 
ul-Jihad-e-Islami; Harkat ul-Mujahideen en Lashkar-e-Taiba). In september 2014  
maakte de leider Maulana Asmatullah Muawiya bekend de activiteiten te willen 
verplaatsen van Pakistan naar Afghanistan.85 Enkele dagen later gaf hij aan de 
gewapende strijd in Pakistan geheel te willen staken.86 
 
 

 
78  Zie voor een gedetailleerd overzicht van incidenten en aanvallen door de SSP van 1986 tot en met 2015: 
    SATP: Incidents and Statements involving Sipah-e-Sahaba Pakistan. EASO: Country of Origin Information  
    Report: Pakistan-Security Situation (juli 2016).  
79  Idem. Zie ook het vorige thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan   
    (november 2014). 
80  Human Rights Watch: World Report 2015-Pakistan. 
81  International Crisis Group: Pakistan’s Jihadist heartland: southern Punjab (mei 2016). Dawn: Those who kill:  
    profiles of Pakistan’s terror outfits (4 november 2014). PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). 
82  B. Roggio: Laskar-e-Jhangvi emir killed in shootout with Pakistani police (29 juli 2015). 
83  The Express Tribune: Last outlawed terror group carried out 10 major attacks (21 november 2016). PIPS: 2016,  
    Pakistan Security Report (januari 2017). 
84  24-News: LeJ chief Asif Chotu killed in operation (18 januari 2017). 
85  PIPS: 2014, Pakistan Security Report (januari 2015). 
86  Dawn: Punjabi Taliban call of armed struggle in Pakistan (13 september 2015). 
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Jaish-e-Mohammed (JeM) 
De Jaish-e-Mohammed (leger van de profeet) is een radicale, soennitische 
organisatie met enkele honderden actieve leden, die zich niet alleen richten op de 
gewapende strijd tegen India in Kasjmir maar ook actief zijn in het grensgebied met 
Afghanistan. De JEM is ook betrokken bij sektarisch geweld in de Punjab.87 
 
Sipah-e-Muhammad Pakistan (SMP) 
De sjiitische SMP (leger van Mohammed) is sinds 1993 voornamelijk actief in de 
Punjab. De groep komt op voor de belangen van de sjiitische gemeenschap. Volgens 
eigen zeggen telt de groepering 30.000 leden. De organisatie wordt gesteund door 
Iran. De leider Ghulam Raza Naqvi kwam na achttien jaar gevangenschap in 2014 
vrij en overleed in maart 2016.88 In 2015 pleegde de SMP negentien gerichte 
aanslagen, voornamelijk in Karachi en Peshawar met meer dan dertig dodelijke 
slachtoffers.89  

2.3.2 Terroristisch geweld 
Zoals in paragraaf 2.3 al aangegeven daalde het aantal terroristische aanvallen in 
Pakistan in 2014 en 2015. In de eerste helft van 2016 verbeterde de 
veiligheidssituatie mede door de militaire operaties van het leger weliswaar verder, 
maar in de tweede helft van het jaar signaleerde PIPS een hergroepering en 
reorganisatie van sektarische groeperingen. Vooral de TTP en Jamaat-ul-Ahrar 
werden weer actief en het is waarschijnlijk dat de invloed van ISIS op deze 
groeperingen toeneemt. Tachtig procent van de aanvallen in 2016 werd vanuit 
Afghanistan door Talibanachtige groepen geregisseerd, maar het geweld verplaatst 
zich van regio naar regio.90 In februari 2017 vond weer een serie aanslagen in heel 
Pakistan plaats. 
 
Omdat het niet mogelijk is een volledig overzicht te geven van alle terroristische 
aanslagen, volgt hieronder een beschrijving van enkele die vanwege het grote 
aantal doden internationale aandacht kregen. Een gedetailleerd overzicht van 
terroristische incidenten staat op de Pakistan-pagina’s van de website van de South 
Asia Terrorism Portal.91  
 
2014 
Op 2 november vonden bij een bomaanslag in het oosten van het land, in de buurt 
van Lahore bij de Wagah-grensovergang met India, zestig mensen de dood.92 De 
zelfmoordaanslag werd onder meer opgeëist door de JuA.93  
 
De grootste terroristische aanval vond dat jaar plaats op 16 december toen zeven 
schutters van de TTP een school van het leger in Peshawar binnendrongen waar ze 
145 dodelijke slachtoffers maakten.94  
 
 

 
87  International Crisis Group: Pakistan’s Jihadist heartland: southern Punjab (mei 2016). USDOS: Country Report on 
    Terrorism 2015, Pakistan (juni 2016). 
88  www.shiitenews.org: Head of Sipah-e-Muhammad Ghulam Raza Naqvi passes away in Iran (7 maart 2016). 
89  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). Jamestown Foundation: The successes and failures of  
    Pakistan’s Operation Zarb-e-Azb (10 juli 2015). 
90  PIPS: 2016, Pakistan Security Report (januari 2017). Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en  
    Lahore in november 2016.  
91  www.satp.org: Pakistan data sheets, Pakistan assessment 2016.  
92  Dawn: TTP splinter groups claim Wagah attack: 60 dead (3 november 2014). Guardian: Dozens killed at suicide 
    attack at Pakistan-India border post (2 november 2014). 
93  www.Longwarjournal.org: JuA, Islamic State claim suicide at Pakistani hospital (8 augustus 2016). 
94  New York Times: Taliban besiege Pakistan school, leaving 145 dead (16 december 2014). CNN: In Pakistan school 
    attack, Taliban terrorists kill 145, mostly children (17 december 2014). The Economist: The man with the plan:  
    Pakistan after the school massacre (24 januari 2015). 
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2015 
Op 16 augustus kwam de minister voor Binnenlandse Zaken van de provincie 
Punjab, Shuja Khanzada, om het leven door een bomaanslag op zijn kantoor. 
Veertien anderen werden eveneens gedood.95  
 
In september werden 29 militairen gedood bij een aanval door een onbekend 
gebleven groepering op een luchtmachtbasis bij Peshawar.96  
 
Op 29 december vielen in de stad Mardan in KP ten minste 26 doden bij een bureau 
voor de afgifte van identiteitsbewijzen. Een motorrijder opende het vuur op een rij 
wachtenden en liet vervolgens zijn met explosieven bepakte motor ontploffen. De 
JuA eiste later de aanslag op.97 
 
2016 
Een splintergroep van de TTP onder leiding van Khalifa Umar Mansoor eiste de 
aanval op de Bacha Khan universiteit in Charsadda (KP) in januari 2016 op, waar ze 
22 mensen had gedood en meer dan twintig personen had verwond.98  
 
De JuA was in maart zeer actief. Op 7 maart viel de groepering het gerechtsgebouw 
in Charsadda aan, waarbij zeventien doden vielen. De aanslag was bedoeld als 
wraak op de uitvoering van de doodstraf op Mumtaz Qadri voor de moord op een 
gouverneur van de Punjab in 2011. Verder pleegde de JuA op 27 maart een 
bomaanslag in het Gulshan-e-Iqbal park in Lahore, waarover meer in paragraaf 
2.3.4 over sektarisch geweld.99 De regering kondigde daarop een grootscheepse 
actie aan tegen extremistische groeperingen in de Punjab en de politie en 
veiligheidsdiensten arresteerden in de dagen na de aanslag ongeveer vijfduizend 
mensen. Daarvan zaten er eind maart nog 216 in voorarrest.100  
 
In augustus en september waren vooral juristen het doelwit van terroristische 
groeperingen. Op 8 augustus vermoordde JuA in Quetta eerst de president van de 
’Baluchistan Bar’. Toen journalisten en advocaten naar het ziekenhuis kwamen om 
over hem te rouwen, liet een zelfmoordterrorist tussen de verzamelde menigte zijn 
bomgordel ontploffen. Ten minste zeventig mensen kwamen om het leven en meer 
dan 120 personen raakten ernstig gewond.101 Overigens werd de aanslag ook door 
ISIS opgeëist.102  
 
In september blies een zelfmoordterrorist zichzelf op bij het district gerechtsgebouw 
in Mardan (KP). Veertien mensen werden daarbij gedood en 54 raakten gewond, 
waaronder veel juristen en voorbijgangers.103 
 

 
95   BBC World: Punjab minister Shuja Khanzada killed in Pakistan blast (16 augustus 2015). 
96   Express Tribune: At least 29 killed including army captain, as militants attack PAF base in Peshawar (18  
     september 2015). 
97   NRC: Zeker 26 doden bij aanslag in Pakistan (30 december 2015). 
98   International New York Times: Breakthrough achieved in identifying Charsadda attackers (20 januari 2016). En: 
     Taliban attack at Bach Khan University in Pakistan renews fears (20 januari 2016). UK Foreign & Commonwealth  
     Commission: Human Rights and Democracy Report 2015- Pakistan (april 2016). 
99   Reuters: Easter attack the latest by Taliban faction Jamaat-ur-Ahrar (29 maart 2016). 
100  NRC: Duizenden arrestaties in Pakistan na aanslag (29 maart 2016). 
101  Daily Pakistan: Pakistan mourns Quetta blast as toll mounts to 72 (8 augustus 2016). BBC News: Hospital bomb 

attack kills dozens (8 augustus 2016). Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van 15 augustus 2016. 
102  Daily Mail: ISIS claim responsibility for Pakistan suicide bomb killing at least 70 people- mainly solicitors- as  
     footage emerges of the moment it detonated (8 augustus 2016). Human Rights Watch: World report 2017 –

Pakistan.  
103  CLAAS: Pakistani militants storm Christian colony, killing one and injuring five others (4 september 2016). 

Human Rights Watch: World report 2017- Pakistan. 
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Op 12 november liet een zelfmoordenaar zijn bomgordel ontploffen tijdens een 
religieus dansfeest in een sjiitisch soefi-heiligdom in Baluchistan. Er vielen 52 doden 
en meer dan 100 gewonden. De aanslag werd later opgeëist door LeJ/ISIS.104 
 
2017 
Op 21 januari pleegde de LeJA een bomaanslag op een groentemarkt in de Kurram- 
vallei in FATA. Er kwamen ten minste 25 mensen om het leven en er vielen 87 
gewonden.105 
 
In februari was er een golf van aanslagen door heel Pakistan. Bij de grens met 
Afghanistan (onder meer in Quetta en bij Peshawar) vonden meerdere incidenten 
plaats waarbij meer dan 10 doden en 12 gewonden vielen, maar ook in het 
binnenland waren terroristen actief.  
In Lahore blies op 13 februari een zelfmoordenaar zich op in een demonstratie van 
apothekers die demonstreerden voor het provinciale parlement. Bij de aanslag 
kwamen zestien mensen om het leven en werden meer dan 85 verwond. Jamaat-ul-
Ahrar eiste de aanslag op als vergelding voor de acties van de Pakistaanse militairen 
in de tribale gebieden bij de grens met Afghanistan.106   
Op 23 februari vond er een ontploffing plaats in een koffieshop in Lahore, waarbij 
negen mensen omkwamen en twintig werden verwond. Aan het einde van de 
verslagperiode was het nog niet duidelijk of de explosie het gevolg was van een 
ontploffende gasfles of van een bomaanslag.107  
Een grote aanslag vond op 16 februari 2017 plaats in het sjiitische soefi-heiligdom 
van Lal Shahbaz Qalander in Sehwan in het zuiden van Sindh. Tijdens een religieus 
feest blies een zelfmoordterrorist zichzelf op, waardoor ongeveer negentig doden en 
tweehonderd gewonden vielen. Net zoals in november werd de aanslag later 
opgeëist door LeJ/ISIS.108  

2.3.3 Sektarisch geweld 
Evenals in de vorige verslagperiode werden (Hazara-)sjiieten, gematigde soennieten 
(waaronder barelvi’s en soefi’s), ahmadi’s en christenen regelmatig het slachtoffer 
van sektarisch geweld.109 Meerdere bronnen geven echter aan dat het sektarisch 
geweld in de verslagperiode aanvankelijk afnam. Er circuleren verschillende cijfers 
over het aantal incidenten en slachtoffers, vanwege verschillende definities van 
sektarisch geweld. Ook is het denkbaar dat veel slachtoffers van sektarisch geweld 
niet, of niet als zodanig, geregistreerd worden. Zoals gezegd is het lastig te 
onderscheiden of sektarische of terroristische motieven ten grondslag liggen aan 
incidenten, zoals bijvoorbeeld bij de zelfmoordaanslag op het soefi-heiligdom in 
februari 2017.110 Zie voor details paragraaf 2.3.2. 
 
Het sektarisch geweld concentreerde zich op districten in de Punjab, in Sindh 
(Jacobabad, Shikarpur en Karachi), Baluchistan (Quetta en Bolan), KP’s hoofdstad 
Peshawar, en FATA (Kurram Agency).111 Het is in het bestek van dit ambtsbericht 
niet mogelijk alle geweldsincidenten tegen religieuze minderheden weer te geven. 

 
104  New York Times: Bombing at sufi shrine in Pakistan kills dozens (12 november 2016). 
105  www.satp.org (geraadpleegd in januari 2017). 
106  Mailwisseling met vertrouwelijke bron 14 februari 2017.  
107  Reuters: Bomb kills at least five in upscale market in Pakistan’s Lahore (23 februari 2017). Vertrouwelijk bericht 

uit berichtenverkeer van 27 februari 2017.  
108  Dawn: At least 70 dead as bomb rips through Lal Shahbaz shrine in Sehwan, Sinds. (17 februari 2017).NRC: 

Grimmigheid is terug in Pakistan na aanslag van IS (17 februari 2017). Washington Post: Blast claimed by 
islamic state at famed sufi shrine in Pakistan kills at least 73 (17 februari 2017). 

109  Bertelsman Stiftung Transformation Index: Pakistan Country Report 2016. PIPS: 2015, Pakistan Security Report  
     (januari 2016). USCIRF: Annual report 2015 Pakistan. 
110  EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan–Security Situation (juli 2016). Zie ook het vorige 

thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan (november 2014).  
111  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). 
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Zie voor een breder overzicht over geweld tegen alle minderheden 
www.minorityconcern.org. Vanwege de focus van dit ambtsbericht op christenen en 
ahmadi’s, zal geweld tegen deze groepen hieronder meer in detail aan de orde 
komen. 
 
Sjiieten 
Sjiitische moslims, en met name Hazara-sjiieten in Baluchistan, zijn regelmatig het 
slachtoffer van sektarisch geweld door radicale islamitische groeperingen. In de loop 
van de verslagperiode verminderde het aantal doden als gevolg van de militaire 
operaties tegen deze groeperingen in het noordwesten van Pakistan.112 In de ogen 
van grote groepen soenni-moslims zijn sjiitische moslims ketters. Vaak zijn Hazara-
sjiieten goed opgeleid en werkzaam als (hoge) ambtenaar, jurist of zakenman. Dat 
wekt jaloezie. Hazara-sjiieten zijn bovendien fysiek gemakkelijk herkenbaar als 
(etnische) minderheid. Ze vormen kleine gemeenschappen die vooral in een paar 
wijken van Quetta wonen. Deze wijken worden door de overheid beschermd, maar 
als Hazara-sjiieten de wijken verlaten zijn ze als het ware vogelvrij.113  Moordenaars 
van Hazara-sjiieten worden over het algemeen niet vervolgd en bestrafd.114 Geschat 
wordt dat over 2015 251 sjiieten (waarvan minstens 146 Hazara-sjiieten) zijn 
gedood en 316 zijn gewond.115 Over 2016 meldt de SATP 25 doden en 19 
gewonden.116 
 
De meeste aanslagen op sjiieten werden opgeëist door de radicale soennitische 
bewegingen Jamaat-ul-Ahrar, Lashkar-e-Jhangvi en andere afsplitsingen van de 
TTP, al dan niet in samenwerking met ISIS. Zowel in november 2016 als in februari 
2017 pleegde JuA/ISIS zelfmoordaanslagen met grote aantallen doden in sjiitische 
soefi-heiligdommen in respectievelijk Baluchistan en Sindh. 
 
Hindoes 
Geweld tegen hindoes vond in de verslagperiode over het algemeen plaats in de 
vorm van aanvallen tegen hindoetempels die werden vernield of in moskeeën 
werden veranderd. In februari 2015 werden alleen in de provincie Sindh al drie 
tempels vernield. Verder hebben hindoes te maken met sociale discriminatie en met 
ontvoeringen, gedwongen huwelijken en bekering tot de islam van hindoemeisjes. 
Vanwege deze problemen verlaten, volgens een vertegenwoordiger van de Pakistan 
Hindu Council, elk jaar ongeveer 5.000 hindoes Pakistan voor India. 

2.3.3.1 Geweld tegen christenen 
De SSP, JuA, LeJ, en JeM worden vaak in verband gebracht met intimidaties, 
bedreigingen en geweld tegen christenen.117 De organisaties zijn in staat door heel 
Pakistan geweldsdaden tegen christenen uit te voeren. 
Onderstaande lijst is niet uitputtend en beperkt zich kortheidshalve tot incidenten 
waar meerdere christenen bij waren betrokken. Dat wil niet zeggen dat er geen 
incidenten voorkwamen waarbij één enkele christen het slachtoffer werd van moord 
of marteling. Een voorbeeld is het in brand steken van een christelijke jongen in 
Lahore in april 2015, die desgevraagd vertelde christen te zijn. Hij stierf aan zijn 

 
112  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Shia Muslims (februari 2015). Dawn: Eight 

Hazaras gunned down in Quetta bus attack (23 oktober 2014). Human Rights Watch: We are the  
     walking dead. Killing of Sjiieten Hazara in Baluchistan (30 juni 2014). 
113  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Vertrouwelijke bronnen tijdens 

dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
114  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). En: Country Report on Human  
     Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
115  www.satp.org (geraadpleegd in januari 2017). 
116  Idem. 
117  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
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verwondingen.118 In de verslagperiode verschenen andere berichten over geweld 
tegen individuele christenen op websites zoals www.worldwatchmonitor.org, 
www.persecution.org, www.pakistanchristianpost.com en 
www.christiansinpakistan.com. 
 
2014  
In november 2014 werd een christelijk echtpaar in een dorp vlakbij Lahore door een 
menigte moslims belaagd, gelyncht en in een baksteenoven gegooid. Ze zouden 
enkele bladzijden uit de koran hebben verbrand. Veel christenen in de omgeving zijn 
na dit incident verhuisd. Volgens ooggetuigen waren honderden moslims betrokken 
bij het lynchen van het echtpaar, en hoewel er 103 verdachten waren opgepakt 
werd het merendeel van hen in de loop der jaren vrijgesproken. In november 2016 
werden vijf verdachten tot de dood veroordeeld en acht anderen tot twee jaar 
gevangenisstraf.119 
 
2015 
Na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs in januari bestormden moslims een  
christelijke jongensschool. Ze eisten de sluiting van de school. Vier leerlingen  
raakten licht gewond en de school bleef twee dagen gesloten terwijl de directeur op  
zoek ging naar betere beveiliging. 120  
 
In februari viel de politie twee protestantse kerken in Lahore binnen 
en arresteerde de voorgangers. Via de luidsprekers zouden haat zaaiende  
teksten zijn verspreid.121  
 
In maart 2015 pleegde een splintergroep van de TTP, Jamaat-ul Ahrar een  
zelfmoordaanslag op twee kerken tijdens de zondagsmis in Lahore, waarbij vijftien  
mensen omkwamen en minstens zeventig gewond raakten. Dit was de meest  
dodelijke aanslag op een christelijke kerk sinds de aanvallen op de Al-Saint kerk in  
Peshawar in september 2013, waarbij honderd christenen gedood werden.122 Naar  
verluidt trad de politie niet op toen de zelfmoordterroristen aanvielen. Christenen  
waren woedend en in Lahore en andere grote steden braken rellen uit, waarbij twee  
moslims levend werden verbrand en eigendommen van moslims werden  
vernield.123 De politie arresteerde later ongeveer 130 christenen, van wie er in  
november 2016 nog 42 in de gevangenis zaten.124  

Ook werden een christelijke kerk en school in Lahore in maart beschoten door twee 
schutters op motoren. Dankzij ingrijpen van de politie raakten slechts twee 
omstanders gewond.125 
 
In april werd een katholieke school in Lahore door twee gemaskerde mannen onder 
vuur genomen. Een jongen en twee bewakers werden daarbij gewond.126 
 
In mei werd een geestelijk gestoorde christelijke man in Lahore belaagd door een 
menigte moslims die hem van blasfemie beschuldigde. Hij kon worden ontzet door 

 
118  Daily News: Pakistani boy set afire for being a Christian: religious groups (15 april 2015). 
119  The Independent: Five sentenced to death in Pakistan for lynching and burning Christian couple in a kiln: 

illiterate couple were falsely accused of throwing away pages of the Koran (23 november 2016). Vertrouwelijke 
bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 

120  Jubilee Campaign: De huidige situatie van de christelijke bevolkingsgroep (juni 2015). 
121  Jubilee Campaign: De huidige situatie van de christelijke bevolkingsgroep (juni 2015). UK Home Office: Country 

Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
122  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). Minority Rights Group International: State of the world 

minorities and indigenous peoples 2016-Pakistan (juli 2016). 
123  UK Foreign & Commonwealth Office: Pakistan- in year update- July 2015. IRIN News: What terrorism does: fear 

and anger for Christians after Pakistan bombs (maart 2015). 
124  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
125  Jubilee Campaign: De huidige situatie van de christelijke bevolkingsgroep (juni 2015). 
126  Jubilee Campaign: De huidige situatie van de christelijke bevolkingsgroep (juni 2015). 
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de politie die hem tevens arresteerde. De menigte plunderde daarop enkele 
christelijke huizen in de buurt.127 
 
In juli dwong een moslimmenigte een christelijke echtpaar door een dorp in het 
Sheikhupura-district (de Punjab) te paraderen met kaalgeschoren hoofden,  
zwartgeverfde gezichten en een krans van oude schoenen om de nek. De vrouw van 
het echtpaar had hun twee kinderen op een stuk plastic laten zitten. Wat de 
analfabete vrouw niet wist, was dat er een heilige tekst uit de hadith op het stuk 
plastic stond. De door luidsprekers op de moskee opgetrommelde menigte 
beschuldigde het echtpaar van blasfemie. De politie ontzette het echtpaar en sloot 
hen voor hun eigen veiligheid op in het politiebureau. Ook bemiddelde de politie met 
de lokale mullah, waardoor er uiteindelijk geen aangifte wegens blasfemie tegen het 
echtpaar gedaan werd.128 
 
2016 
Op 6 januari werd een christelijke kerk bij Lahore in brand gestoken. Het betrof een 
kerk van de apostolische gemeenschap, vlak bij de plek waar in 2014 een christelijk 
echtpaar was vermoord. De politie weet de brand aan kortsluiting en niet aan 
brandstichting, ondanks verklaringen van buurtgenoten.129  
Ook stak een jonge moslim in januari enkele bijbels en andere christelijke boeken in 
een kerk in Kasur in brand. De politie weigerde een aanklacht tegen hem in 
behandeling te nemen, omdat hij krankzinnig zou zijn.130 
 
Op de dag van Pasen 2016 blies een zelfmoordenaar zich op in het Gulshan-e-Iqbal 
park in Lahore. De aanslag leek gericht te zijn tegen de christelijke gezinnen die 
daar de feestdag vierden, maar onder de meer dan zeventig doden en 370 
gewonden bevonden zich vooral moslimvrouwen en hun kinderen.131  
 
In september vielen vier zelfmoordterroristen van de JuA een christelijke wijk aan in 
Peshawar, in de buurt van de legerschool die in 2014 was bestormd. Er ontstond 
een vuurgevecht met veiligheidstroepen, waarbij de aanvallers en een christen 
werden gedood.132 
Na het middaggebed op 16 september vielen twintig tot dertig moslims huizen van  
christenen in Faisalabad binnen. Vijf christenen werden gewond door stokslagen. 
Naar verluidt was de politie niet bereid een aanklacht tegen de daders in 
behandeling te nemen.133 
 
Het is in de verslagperiode voorgekomen dat de politie sektarisch geweld tegen 
christenen wist te verhinderen. In mei 2015 redde de politie in de Punjab een van 
blasfemie beschuldigd christelijk echtpaar van de verbrandingsdood door een 
woedende menigte. In augustus 2015 wist de politie te voorkomen dat een 
christelijke voorganger en drie christenen verbrand zouden worden omdat de 
voorganger een lokale christelijke leider een apostel had durven te noemen.134  

 
127  Minority Rights Group International: State of the world minorities and indigenous peoples 2016-Pakistan (juli 

2016). 
128  CLAAS: Christians’ faces painted black and heads shaved following blasphemy allegations (2 juli 2015). 
129  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
130  Minority Rights Group International: State of the world minorities and indigenous peoples 2016-Pakistan (juli 

2016). 
131  Human Friends Organization International Religious Freedom Report (augustus 2016). Christian Solidarity 

Worldwide: Suicide attack targets Christians (29 maart 2016). BBC: Pakistan Taliban faction claims park attack 
on Lahore Cristians (28 maart 2016). 

132  Radio Free Europe: Armed men attacked Christian enclave in Pakistan; at least four dead (2 september 2016) 
CLAAS: Pakistani militants storm Christian colony, killing one and injuring five others (4 september 2016). 

133  www.minorityconcern.org: Attack on Christians in Sumoundri (oktober 2016). 
134  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Human Friends Organization: 

International religious freedom report (augustus 2016). 
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2.3.3.2 Geweld tegen ahmadi’s 
Radicale (splinter)groeperingen die in verband worden gebracht met intimidaties,  
bedreigingen en geweld tegen ahmadi’s zijn onder meer de SSP, de LeJ, de JeM,  
de nog niet eerder genoemde Difa-e-Pakistan Council (DPC, een conservatief-
islamitisch samenwerkingsverband van ongeveer veertig sektarische organisaties), 
en de Khatme Nabuwwat-beweging. 
Volgens een ahmadi-bron zijn ook een groot aantal politieke partijen betrokken bij 
de anti-ahmadi campagne, waaronder Jamaat-e-Islami, Jamiat Ulema-e-Pakistan, 
Jamiat Ulema-e-Islam en Sunni Tehreek.135  
 
Volgens een woordvoerder van de Jamaat Ahmadiyya in Islamabad werden in heel 
2014 elf ahmadi’s vanwege hun geloof om het leven gebracht, van wie een in de 
verslagperiode. In 2015 ging het om twee gerichte moorden op ahmadi’s en in 2016 
om vijf ahmadi-mannen die werden vermoord en één ahmadi die een hartaanval 
kreeg toen hij aanwezig was in de moskee van Chakwal toen deze in december werd 
aangevallen door een menigte moslims.136 Gedurende de hele verslagperiode 
werden er moskeeën en heiligdommen van ahmadi’s aangevallen en in brand 
gestoken door aanvallers, en gesloten of geconfisqueerd door de overheid.  
 
Ook hier geldt dat een uitputtend overzicht niet gegeven kan worden. Voor meer 
details zie www.persecutionofahmadis.org of www.stopthepersecution.org.  
 
2014 
In december werd een ahmadi-man op weg naar zijn land in het Gujranwala-district 
in de Punjab door twee mannen op een motor doodgeschoten. Deze gerichte aanval 
vond plaats enkele dagen nadat een moslimleider tijdens een veelbekeken tv-show 
gezegd had dat ahmadi’s de vijanden van Pakistan waren.137 
 
2015 
In januari werd twee keer gepoogd een ahmadi-gebedshuis/moskee in Attock in 
brand te steken. Bij de tweede poging werd de brandstichter gearresteerd. Hij zei te 
hebben gehandeld uit haat tegen ahmadi’s. In dezelfde maand werd een huis van 
een ahmadi twee keer beschoten door mannen op een motor.138 
 
In maart werd een ahmadi-winkeleigenaar in Karachi doodgeschoten in zijn winkel 
door een onbekende aanvaller.139  
 
In mei werden de minaretten op een ahmadi-gebedshuis/moskee in Pachnand (de 
Punjab) door de lokale politie naar beneden gehaald.140 
 
In juli werd in noordwest Pakistan een ahmadi-gebedshuis/moskee tijdens het 
ochtendgebed door twee onbekenden aangevallen. Ze verwondden een politieagent 
die bij de moskee op wacht stond, maar de gelovigen binnen bleven ongedeerd.141  
 

 
135  Sunni Tehrek is een militante barelvi-organisatie onder leiding van Ejaz Sarwar Qadri. De organisatie is fel 

gekant tegen aanpassing van de blasfemie wetgeving. www.persecutionofahmadis.org.  
136  www.persecutionofahmadis.org: The attack on ahmadi mosque in Chakwal (december 2016). 
137  www.stopthepersecution.org: Archive by month (december 2014). 
138  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2015 (april 2016). 

Andere bronnen: PIPS: 2015, Pakistan Security Report (2016). Minority Rights Group International: State of the 
world minorities and indigenous peoples 2016-Pakistan (juli 2016). 

139  Idem. 
140  Idem. 
141  Idem. 
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In augustus kwam een winkeleigenaar om het leven na in zijn winkel beschoten te 
zijn door vier onbekende aanvallers.142  
 
In september werden minaretten op een moskee in het Kasur-district (bij Lahore) 
vernield en koranteksten verwijderd van huizen en een winkel van ahmadi’s.143 
 
In oktober werden drie ahmadi’s na terugkomst van het gebed bij hun huis in 
Karachi neergeschoten. Ze raakten gewond, maar overleefden de aanslag. ISIS 
eiste op sociale media de aanslag op.  
Ook werd een ahmadi-gebedshuis/moskee in Sargodha verzegeld na een jarenlange 
juridisch gevecht met een lokale mullah die beweerde dat de moskee eigendom van 
de moslims was. 144 
 
Een andere ahmadi werd in november bij thuiskomst in Karachi onder vuur 
genomen en gewond. Tijdens rellen in het Jhelum-district van de Punjab stak een 
opgezweepte menigte in november 2015 een kartonfabriek en een gebedsplaats van 
ahmadi’s in brand. Ook huizen op het fabrieksterrein werden in brand gestoken. De 
rellen werden veroorzaakt door een gerucht dat in de fabriek de koran werd 
ontheiligd.145  
 
In november werd in het Jhelum-district een ahmadi-gebedshuis/moskee 
aangevallen. De meubels en boeken werden op straat in brand gestoken en de 
moskee werd door een mullah gereed gemaakt voor soenni-diensten. 146 
 
2016 
In januari werd een ahmadi in Rabwah doodgeschoten door mannen op een motor. 
Hij zou een actief lid van de ahmadi-gemeenschap in de stad zijn geweest.147  
 
In maart werd een ahmadi voor zijn huis neergestoken in Sheikhupura (de Punjab). 
Hij stierf aan zijn verwondingen. De moordenaar die eind maart door de politie 
gearresteerd werd, verklaarde trots te zijn dat hij iemand had gedood die blasfemie 
had gepleegd.148 
 
In mei werd een ahmadi in Karachi voor zijn huis door twee mannen op een motor 
doorgeschoten. Een man die het slachtoffer te hulp schoot, werd gewond.149 
 
In juni werd een ahmadi-arts in Attock op dezelfde manier doodgeschoten. Hij had 
al eerder bedreigingen ontvangen. Twee weken later werd een andere ahmadi-arts 
in zijn eigen ziekenhuis in Karachi met kogels om het leven gebracht.150 
 
In november werd nog een ahmadi in Karachi doodgeschoten. Hij was de derde die 
op dezelfde manier in dezelfde wijk van Karachi om het leven kwam.151 
   
In december 2016 viel een antiterrorisme eenheid het hoofdkwartier van de 
ahmadi’s in Rabwah binnen. Omdat ze op zoek waren naar een drukkerij van een 

 
142  Idem. 
143  Idem. 
144  Idem. 
145  Idem. 
146  Idem. 
147  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of ahmadis in Pakistan during the year 2016 (2017). 
148  Idem. 
149  Idem. 
150  Idem. 
151  Idem. 
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ahmadi-maandblad wordt dit incident in de paragraaf over vrijheid van 
meningsuiting (3.4.2) verder besproken. 
 
Op 12 december, de verjaardag van de profeet Mohammed, werd een ahmadi-
gebedshuis/moskee in Dolmial in het Chakwaldistrict door meer dan duizend 
aanhangers van Khatme Nabuwwat-beweging bestormd. De ahmadi’s hadden 
politiebescherming gevraagd omdat ze van te voren over de oploop waren ingelicht. 
Maar de politie trad niet op toen de menigte het gebouw binnenviel en het interieur 
in brand stak. Een ahmadi-man stierf door een hartaanval. Pas toen hulp van het 
leger werd ingeroepen, verspreidde de menigte zich. Daarna werd de moskee 
gesloten.152 

2.3.4 Separatistisch geweld 
Baluchistan-georiënteerde groeperingen 
In Baluchistan strijden meerdere rebellengroepen tegen de Pakistaanse 
veiligheidsdiensten en het paramilitaire Frontier Corps, en tegen elkaar. Het doel is 
de stichting van een onafhankelijk Baluchistan, maar tijdens gevechten en 
aanslagen vallen ook veel burgerslachtoffers. Mensenrechtenorganisaties meldden in 
de afgelopen jaren meermaals over ontvoering en marteling van en moord op 
sympathisanten van de separatistische bewegingen door het Frontier Corps.153 Ook 
is er sektarisch geweld, voornamelijk tegen sjiitische Hazara’s.154 Bij de aanslagen is 
het meestal onduidelijk of het geweld vanuit separatistische, sektarische of 
terroristische motieven voortkwam. Vele Baluchi ontvluchten het geweld. In februari 
2016 werd gesproken over 250.000 ontheemde Baluchi die zich sinds 2009 elders in 
Pakistan hadden gevestigd.155 
 
Hieronder volgt een beschrijving van de voornaamste separatistische groeperingen 
in Baluchistan. Alle deze organisaties zijn verboden en de meeste bevelhebbers 
geven vanuit hun ballingsoord in het buitenland leiding aan hun groepering.156 
Alleen het Baloch Liberation Front heeft een leider, die zijn troepen persoonlijk 
aanvoert.157 
 
Het Baluchistan Liberation Army (BLA) is de oudste en gevaarlijkste 
guerrillaorganisatie in Baluchistan. In 2015 pleegde de BLA vanuit 25 kampen 88 
aanslagen in de provincie. Oorspronkelijk bestond deze groepering alleen uit leden 
van de grootste stam in Baluchistan, de Marris. Later kwamen er leden met een 
andere achtergrond bij, waarna loyaliteitskwesties ontstonden. Strijders van de BLA 
splitsten zich af en richtten de United Baloch Army op, die in de verslagperiode in 
conflict kwam met de moederorganisatie.158 In juni 2015 resulteerden gevechten 
tussen de rivaliserende groeperingen in twintig doden.159  
 
Het Baloch Liberation Front (BLF) is vooral actief in de zuidelijke districten van 
Baluchistan. De groepering wordt geleid door dr. Allah Nazar, de enige hoge leider 

 
152  New York Times: Pakistanis attack mosque of religious minority (12 december 2016). Express Nation: Army, 

police disperse mob besieging ahmadi place of worship in Chakwal (12 december 2016). Mailwisseling met 
vertrouwelijke bron op 19 december 2016.  

153  Amnesty International: The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. Human  
     Rights Watch: World Report 2016 –Pakistan (januari 2016).  
154  Human Right Watch: ‘We are the walking dead’: killing of Sjiieten Hazara’s in Baluchistan (30 juni 2014). 
155  Radio Free Europe: Pakistan invisible Baluch Displacement Crisis (24 februari 2016). EASO: Country of Origin  
     Information Report Pakistan-Security Situation (juli 2016). 
156  Daily Times: BLA commander among eight killed in Sibi (10 maart 2016). 
157  The Diplomat: Understanding Pakistan’s Baloch insurgency (24 juni 2015). 
158  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). Huffington Post: The end of Pakistan’s Baloch Insurgency?  
     (3 november 2014). 
159  The Diplomat: Understanding Pakistan’s Baloch insurgency (24 juni 2015). International New York Times: Up to 
     20 killed in clashes between separatist groups in Dera Bugti (30 juni 2015). 
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die niet in ballingschap is en zijn aanhangers op de grond aanvoert. Er zijn  
geruchten dat hij in 2014 is omgekomen. In 2015 was de groepering in ieder geval 
nog in staat 38 aanslagen te plegen (tegen 18 aanslagen in 2014).160  
 
De Baloch Republican Army (BRA) is, volgens berichten uit Wikileaks, de militaire 
vleugel van de separatistische Baloch Republican Party. In 2015 pleegde de BRA 43 
aanslagen. De meest opvallende waren de aanslagen in januari op het elektriciteit 
netwerk waardoor 80% van Pakistan tijdelijk geen elektriciteit meer had.161 Toch 
heeft de groepering in 2015 aan kracht ingeboet, vergeleken bij 2014 waarin 104 
aanslagen werden gepleegd. In maart 2016 werden acht strijders van de BRA, 
waaronder enkele leidinggevenden, tijdens een vuurgevecht met de Pakistaanse 
veiligheidstroepen doodgeschoten.162 In de loop van 2016 en begin 2017 gaven 
meerdere commandanten van de BRA zich over aan de Pakistaanse 
veiligheidstroepen.163 
 
Kasjmir-georiënteerd geweld 
In 2015 vonden er regelmatig schermutselingen plaats tussen Pakistaanse en 
Indiase troepen aan de zogenaamde ‘line of control’ van de betwiste regio in 
Kasjmir.164 Hierbij kwamen ook burgers om het leven en sloegen duizenden op de 
vlucht.165 In juli 2016 verslechterde de situatie, nadat het Indiase leger een 
militanten-leider in Kasjmir doodschoot en protestdemonstraties van moslims met 
harde hand had neergeslagen. Vervolgens werd een kamp van het Indiase leger in 
Kasjmir eind september overvallen door opstandelingen, waarbij achttien soldaten 
werden gedood.166 De situatie bleef tot het einde van de verslagperiode gespannen 
en gedurende gevechten over en weer vielen meer dan tachtig (burger) slachtoffers 
en werden duizenden gewond. Ook bij de line of control vonden meerdere 
schotenwisselingen plaats tussen het Pakistaanse en Indiase leger.167 De meeste 
van deze confrontaties vonden plaats in het najaar van 2016, waarna de frequentie 
weer afnam.168 

2.3.5 Maatregelen tegen terrorisme 
In de verslagperiode voerde Pakistan enkele grote militaire operaties uit tegen de 
islamitische strijders in de FATA en KP. Volgens een bron hadden het leger, 
paramilitairen en de politie tussen 2007 en 2014 al meer dan 1.600 aanvallen 
uitgevoerd in deze onrustige gebieden.169 Maar in 2015 begon de bestrijding van het 
terrorisme eindelijk vorm te krijgen, volgens het PIPS.170 
 
Tevens zetten veiligheidstroepen (met name de Rangers) in augustus 2015 in 
Karachi hun acties voort om de veiligheidssituatie in de stad te verbeteren. Volgens 
bronnen gingen de operaties in al deze gebieden gepaard met 
mensenrechtenschendingen, waardoor ook burgerslachtoffers vielen.171  
 
160  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). The Diplomat: Understanding Pakistan’s Baloch insurgency  
     (24 juni 2015). 
161  EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan-Security Situation (juli 2016).  
162  Idem. The Diplomat: Understanding Pakistan’s Baloch insurgency (24 juni 2015). PIPS: 2015, Pakistan Security 
      Report (januari 2016). Daily Times: BLA commander among eight killed in Sibi (10 maart 2016).  
163  The Nation: Three BRA commanders, 21 others surrender (22 januari 2017). The Express Tribune: Four rebel  
      commanders lay down arms in Quetta (10 oktober 2016). 
164  The Guardian: Thousands flee homes in Kasjmir as India-Pakistan clashes spread (6 januari 2015). 
165  The Diplomat: India-Pakistan Clashes in Kasjmir (2 augustus 2015). Al Jazeera: India-Pakistan border clashes  
      leave civilians dead (16 augustus 2015). 
166  Volkskrant: India en Pakistan ruziën ook om films (26 oktober 2016). 
167  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. Vertrouwelijke bron uit 

Islamabad in februari 2016. 
168  Mailwisseling met vertrouwelijke bron op 27 februari 2017. 
169  Dawn: Major military operations in Pakistan (juli 2014). Er zouden meer dan 17.000 doden bij zijn gevallen. 
170  PIPS: 2015, Pakistan Security Report (januari 2016). 
171  Foreign Policy News: Karachi: uncertain gains (25 augustus 2015). 
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2.3.5.1 Operatie Zarb-e-Azb 
Na het vastlopen van de vredesbesprekingen tussen de regering en de Pakistaanse 
Taliban en de aanslag op het vliegveld in Karachi lanceerde het Pakistaanse leger in 
juni 2014 de operatie Zarb-e-Azb in Noord-Waziristan (FATA). Na een jaar claimde 
de Inter-Service Public Relations (ISPR) van het Pakistaanse leger dat de operatie 
succesvol verliep: er zouden meer dan 2.700 terroristen zijn gedood en grote 
hoeveelheden explosieven en wapens in beslag zijn genomen. Ook zouden 
duizenden terroristen zijn gearresteerd.172 Een rapport van de Jamestown 
Foundation van enkele maanden later zette vraagtekens bij de gemelde successen. 
De opstandelingen zouden zich in andere gebieden aan het hergroeperen zijn en nog 
steeds in staat zijn om grote doelen aan te vallen.173  
In de eerste maanden van 2016 werd de operatie voortgezet met luchtaanvallen en 
grondoperaties in Noord-Waziristan en in april kondigde een Pakistaanse generaal 
de laatste fase (met name in de Shawal-vallei) aan.174 Het leger zou inmiddels de 
controle hebben over strategische posities langs de Pakistaans/Afghaanse grens.175  

2.3.5.2 National Action Plan tegen terrorisme 
Het NAP bestaat zoals eerder aangegeven uit twintig punten, waaronder 
maatregelen die het opereren of hergroeperen van terroristische groeperingen 
onmogelijk zouden moeten maken, versterking van de National Counter Terrorism 
Authority (NACTA), verbetering van het strafrechtsysteem en het tegengaan van 
haat zaaien.176  
 
Een ander doel was het reguleren van de madrassas in het land. Dat bleek niet 
eenvoudig, mede omdat enkele religieuze politieke partijen en de bestuurders van 
de madrassas niet wilden meewerken.177 Schattingen over het aantal madrassas 
lopen uiteen van 18.000 tot 33.000, waarvan meer dan 11.000 deobandi-seminaries 
’gevoelig’ voor extremisme zouden zijn. Een rapport van de lokale overheid van 
Sindh gaf in 2013 aan meer dan 12.500 madrassas te herbergen, waarvan 2.100 als 
‘gevaarlijk’ werden beschouwd.178 In maart 2015 meldde de lokale overheid in 
Hyderabad 72 van de jihadi-madrassas gesloten te hebben.179 Maar niet alle lokale 
overheden en politieorganisaties waren in staat overal op te treden. In madrassas 
op het platteland bevonden zich vaak veel wapens, en voor de politie was het soms 
gemakkelijker om deals te sluiten met de geestelijken dan tegen hen op te 
treden.180    
 
Enkele punten van het NAP kregen speciale internationale aandacht. Het eerste 
kritiekpunt was beëindigen van het moratorium op de doodstraf. In het eerste jaar 
na de opheffing van het moratorium (dus in 2015) werden 325 executies 
uitgevoerd, het merendeel van mensen die al jaren op death row zaten. Volgens de 
International Crisis Group hadden de meeste misdaden waarvoor in die periode de 

 
172  Jamestown Foundation: The successes and failures of Pakistan’s Operation Zarb-e-Azb (10 juli 2015). The  
     Express Tribune: 2,763 terrorist killed in Operation Zarb-1-Azb (14 juni 2015). Foreign Policy: Actually, Pakistan   

is winning its war on terror (10 december 2015). 
173  Jamestown Foundation: TTP evolves under Pressure (oktober 2015). 
174  Dawn: 252 militants killed, 160 injured in last phase of operation (3 april 2016). 
175  Dawn: 19 militants, 4 security personnel killed in Shawal offensive (27 februari 2016). International New York  
     Times: 21 militants killed in Shawel Valley (9 maart 2016). 
176  USDOS: Country Report on Human Right Practices 2015, Pakistan (april 2016). En: Pakistan 2015 International 

Religious Freedom Report (augustus 2016). EASO: Country of Origin Information Report Pakistan-Security 
Situation (juli 2016). 

177  Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van 15 augustus 2015. 
178  Daily Times: Seminaries seek govt support to open bank accounts (2 april 2015). The Express Tribune: Big plan, 

little action (29 mei 2015).  
179  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli 

2015).   
180  Interviews door International Crisis Group van politiefunctionarissen en ambtenaren in voornoemd rapport. 
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doodstraf was uitgesproken, niets te maken met terrorisme en waren bekentenissen 
soms verkregen door middel van marteling.181   
 
Tevens ging veel internationale aandacht uit naar het tijdelijk uitbreiden van de 
jurisdictie van militaire rechtbanken. Ook van terrorisme of sektarisch geweld 
verdachte burgers konden nu voor een tribunaal worden gebracht en volgens de 
Pakistan Army Amendment Act 1952 worden berecht. Er kwam veel kritiek op deze 
maatregel, onder meer omdat zaken voor militaire rechtbanken zich achter gesloten 
deuren mogen afspelen, waardoor minder de hand gehouden hoeft te worden aan 
internationale regels voor een eerlijk proces. Zo is bijvoorbeeld een verdachte 
schuldig, totdat hij zijn onschuld bewijzen kan (omkering van bewijslast) en geldt 
een verklaring van één getuige als bewijs voor zijn schuld. Een ander kritiekpunt 
was dat de overheid weinig tot niets heeft ondernomen om de bestaande civiele  
rechtspraak in Pakistan te versterken.182 Begin 2017 besprak het parlement een 
verlenging van het mandaat van de militaire rechtbanken.  
 
Ook het verbod tegen het aanzetten tot haat in woord of geschrift was een 
belangrijk punt van het NAP. Oorspronkelijk was dit punt bedoeld om het aanzetten 
tot sektarisch geweld te beknotten, maar de politie schoot in haar optreden volgens 
meerdere bronnen haar doel voorbij.183  
In de negen maanden na het uitbrengen van de NAP waren 94.000 mensen 
vanwege haat zaaien gearresteerd, maar het was onduidelijk of het om de juiste 
mensen ging.184 Zo waren tussen januari en mei 2015 in de Punjab bijvoorbeeld 470 
boekhandelaren en uitgevers gearresteerd omdat ze haat zaaiende teksten zouden 
hebben gepubliceerd en verkocht. Van hen kwamen 260 verdachten voor de rechter 
en werden er uiteindelijk 24 veroordeeld.185 Er bevonden zich geen extremistische 
sleutelfiguren of haat zaaiende predikers onder de veroordeelden. Verreweg de 
meeste gearresteerden werden na verloop van tijd weer vrijgelaten, maar 
sommigen moesten lang op een uitspraak wachten vanwege traagheid en 
overbelasting van het justitiële en het politieapparaat.186  
Voorts werd het verbod tegen het aanzetten tot haat in woord en geschrift in de 
Punjab ook gebruikt om religieuze ahmadi-literatuur te verbieden.187 Zie hiervoor 
verder paragraaf 3.4.2. 

2.3.5.3 Operatie Radd-ul-Fassad 
Na de aanslagen door de Pakistaanse Taliban in februari 2017 lanceerde het 
Pakistaanse leger op 22 februari een nieuwe antiterrorisme operatie onder de naam 
Radd-ul-Fassad (Elimination of Discord). De operatie richtte zich op het ontwapenen 
 
181  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli       

2015).   
182  EASO: Country of Origin Information Report Pakistan-Security Situation (juli 2016). The Express Tribune: Terror 

trials: army ordinance extended for four months (16 juni 2015). Dawn: Military courts secrecy unnerves experts 
(6 april 2015). Deutsche Welle: Pakistan’s military courts- a solution or a problem? (augustus 2015). Amnesty 
International: The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. Bertelsmann Stiftung Transformation 
Index: Pakistan Country Report 2016. USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 
2016). UK Foreign & Commonwealth Office: Human Rights and Democracy Report 2015 -Pakistan (april 2016). 

183  International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli  
     2015). USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 
184  Amnesty International: The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. International Crisis Group: 

Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli 2015). United States 
Institute of Peace: Charting Pakistan’s International Security Policy (mei 2015). Pakistan Today: 600 terrorist 
arrested in seven weeks (16 februari 2015). Dawn: 2562 arrested in Pindi district under NAP (10 juli 2015).  

185  Dawn: Post-haste against hate (23 mei 2015). International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies 
in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli 2015). 

186  United States Institute of Peace: An Appraisal of Pakistan’s Anti-Terrorism Act (augustus 2015). International  
     Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: Opportunities and pitfalls (22 juli 2015).     

Justice at risk as Pakistan rushes convicts to the gallows (25 december 2014). Dawn: Newly crafted anti-
terrorism strategy ‘going nowhere’ (3 april 2015). 

187  Voice of America: Pakistani minority victimized in name of fighting extremism (september 2015). 
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en uitschakelen van terroristische groeperingen en op de intensivering van de 
grensbewaking met Afghanistan. De Rangers kregen een tot dusver ongekend breed 
mandaat om gedurende zestig dagen in samenwerking met andere legeronderdelen 
en de politie op te treden tegen terroristische eenheden in de steden van de Punjab. 
Enkele dagen na het begin van de operatie waren er volgens een vertrouwelijke 
bron al enkele honderden terroristen gedood.188  

2.4 Maatschappelijk leven voor religieuze minderheden 

2.4.1 Politieke vertegenwoordiging 
In de Senaat zijn vier van de 104 zetels gereserveerd voor leden van door de wet 
erkende religieuze minderheden, een voor elke provincie. De National Assemblee 
telt 342 leden, van wie er 272 direct worden gekozen. Van de overige zeventig 
zetels zijn er zestig gereserveerd voor vrouwen en tien voor leden van religieuze 
minderheden. Deze tien zetels worden op grond van de verkiezingsuitslag naar 
evenredigheid toegewezen aan politieke partijen. De partijen wijzen vervolgens de 
kandidaten voor deze zetels aan. Het is niet zo dat religieuze minderheden zelf hun  
kandidaten uit hun eigen geloofsgemeenschap kunnen kiezen. De participatie van 
religieuze minderheden in het politieke systeem bleef derhalve ook in deze 
verslagperiode minimaal. Voor ahmadi’s gelden nog andere voorwaarden. Deze 
worden hieronder beschreven. 
Ook in de vier provinciale parlementen, in de zilas (districten), tehsils (district 
eenheden) en union councils (lokale raden) zijn zetels voor leden van religieuze 
minderheden gereserveerd. Het gaat om drie zetels in Baluchistan, drie in KP, acht 
in de Punjab en negen in Sindh. In de zila’s, tehsils en union councils is voor leden 
van religieuze minderheden minimaal een zetel gereserveerd.189 
 
Ahmadi’s mogen stemmen als ze de voor alle Pakistani gebruikelijke verklaring bij 
kiezersregistratie ondertekenen. Iemand moet daarin de stelling onderschrijven dat 
Mohammed de laatste profeet is en expliciet verklaren niet tot de ahmadi’s te 
behoren. De ahmadi’s beschouwen echter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad als latere 
profeet en de aangekondigde redder van de islam. Omdat ahmadi’s hun religie en de 
stichter niet willen verloochenen tekenen ze de verklaring voor de registratielijst 
meestal niet. Zie voor een Engelse vertaling van de verklaring voor 
kiezersregistratie en voor de kandidatuur voor lokale verkiezingen bijlage IV van dit 
ambtsbericht.190  
 
De ahmadi’s die desondanks toch tekenen, komen op een aparte lijst voor ahmadi- 
kiezers te staan. Ook tijdens de lokale verkiezingen in de Punjab in oktober 2015 
moesten ahmadi’s op instigatie van de lokale Election Commission op een aparte 
lijst worden geregistreerd. Andere religieuze minderheden werden samen met 
moslims op een algemene kiezerslijst gezet. Omdat ahmadi-leiders opmerkten dat 
ahmadi’s zodoende makkelijk herkenbaar en kwetsbaar voor gericht geweld werden, 
boycotten de meeste ahmadi’s de verkiezingen.191  
 
Ahmadi’s zitten noch in federale of provinciale parlementen- ook niet op een zetel 
die gereserveerd is voor leden van religieuze minderheden- noch in besturen op  

 
188  Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van 27 februari 2017.  
189  Bronnen voor de alinea: USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 

Freedom House: Freedom in de world 2015. Country Report Pakistan (januari 2016). Zie ook het vorige 
thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan 2014 (november 2014). 

190  International Human Rights Committee and Asian Human Rights Commission: Report of the fact finding mission 
to Pakistan. On the rising persecution of the Ahmadiyya Muslim community (2015).  

191  Idem. USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). Economic Times: 
Pakistan Ahmadis to boycott local body polls in Punjab (29 oktober 2015). 
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stedelijk niveau. Er zitten enkele ahmadi’s in het gemeentebestuur van Rabwah, 
maar de meerderheid van dat bestuur bestaat uit niet-ahmadi’s.192  
 
In oktober 2015 vonden er onder andere in de Punjab lokale verkiezingen plaats. 
Het was ahmadi’s daar verboden zich op de algemene kiezerslijst te laten 
registreren. Als ze wilden stemmen, moesten ze zich laten registreren op een aparte 
lijst bedoeld voor ahmadi’s. 

2.4.2 Werkgelegenheid 
Naar verluidt hebben vooral ahmadi’s, maar ook christenen, minder toegang tot 
banen bij de federale en provinciale overheden, hoewel formeel 5% van de banen 
voor hen gereserveerd zouden moeten zijn en discriminatie bij benoemingen op 
grond van religie verboden is in de grondwet. Ook ervaren religieuze minderheden 
een ‘glazen plafond’ dat promotie naar hogere ambtelijke functies bemoeilijkt. De 
politie in Lahore heeft bijvoorbeeld slechts twee christenen in de hogere rangen.193 
In het leger komen christenen in de praktijk niet boven de rang van kolonel. Ook 
buiten de overheid meldden christenen moeite te hebben met het vinden van werk 
dat simpele handarbeid te boven gaat.194 Volgens schattingen van ngo’s werken in 
de verslagperiode nog steeds ongeveer twee miljoen mensen in de Punjab en Sindh 
in een of andere vorm van schuldslavernij. Onder deze mensen bevinden zich 
verhoudingsgewijs veel christenen en hindoes van lagere kasten.195  

2.4.3 Onderwijs 
Hoewel alle kinderen in Pakistan naar de lagere school moeten en kunnen, zijn er 
berichten dat ahmadi- en christelijke kinderen op openbare scholen openlijke 
minachting en discriminatie ondervinden. Zo zouden christelijke meisjes niet mogen 
drinken uit dezelfde glazen als de moslimmeisjes of naar het zelfde toilet mogen 
gaan.196 Vanwege deze situatie in het openbaar onderwijs hebben ahmadi’s hun 
eigen private scholen opgericht.197 In tegenstelling tot de rest van Pakistan, zit bijna 
100% van de kinderen in Rabwah op school en is de geletterdheid in de stad 
hoog.198  
 
In de verslagperiode gebruikten openbare scholen in Pakistan (met name in Sindh 
en de Punjab) nog steeds schoolboeken waarin in negatieve zin over religieuze 
minderheden wordt geschreven. Er werden in de verslagperiode wel schoolboeken 
met haat zaaiende informatie gereviseerd, maar er moet volgens bronnen in 
Pakistan nog veel werk op dit gebied verzet worden. Uit een onderzoek van de 
Peace and Education Foundation uit 2016 blijkt dat het totaal aantal passages in 
leerboeken dat oproept tot haat en intolerantie jegens andere religieuze 
minderheden, gestegen is.199 USCIRF meldde in 2016 in een update van een 
steekproef uit 2011 dat er weliswaar zestien problematische passages uit boeken 
geschrapt waren, maar dat er zeventig nieuwe intolerante of haat zaaiende 
passages bij waren gekomen.200  

 
192  Bronnen voor passage over ahmadi’s: Freedom House: Freedom in de world 2015. Country Report Pakistan 

(januari 2016). USDOS: Country Report on Human Right Practices 2015, Pakistan (april 2016). Human Rights 
Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). Vertrouwelijke bronnen 
tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  

193  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
194  USDOS: Pakistan 2014 International Religious Freedom Report (oktober 2015). En: Pakistan 2015 International 

Religious Freedom Report (augustus 2016). 
195  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
196  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
197  EASO: Country of Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). 
198  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
199  Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer, augustus 2016.  
200  USCIRF: Teaching intolerance in Pakistan: Religious bias in public textbooks (2016). 
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Ondanks inspanningen van bijvoorbeeld de Pakistan Minorities Teachers Association 
veranderde er in de verslagperiode ook niets ten gunste van religieuze minderheden 
in het onderwijsprogramma.201 Zo nam de National Assemblee op 22 februari 2017 
bijvoorbeeld een wet aan om studie van de koran als verplicht vak op te nemen in 
de lesprogramma’s van basisscholen, voortgezet- en hoger onderwijs. Hoewel 
formeel alleen bedoeld voor moslim-scholieren en –studenten, was er verder niets 
georganiseerd voor religieus onderwijs voor niet-moslims.202  
 
Leiders van religieuze minderheden maakten ook in deze verslagperiode melding 
van discriminatie van christenen, hindoes, sikhs en ahmadi’s bij de toegang tot 
hoger onderwijs. Het gaat hierbij zowel om publieke als private onderwijsinstellingen 
(inclusief universiteiten).203 Als men zich inschrijft voor hoger onderwijs moet men 
op een aanvraagformulier zijn/haar religie vermelden. Ahmadi’s kregen alleen 
toegang als ze een verklaring tekenden dat ze zichzelf als niet-moslims 
categoriseren. Als ze dat niet wilden, werden ze niet toegelaten tot de 
onderwijsinstelling.204  

2.4.4 Huwelijken 
In Pakistan zijn er geen wettelijke regelingen voor een burgerlijk huwelijk. 
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.205 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.206  
 
Volgens het islamitisch recht en de Pakistaanse Muslim Family Laws Ordinance mag 
een moslimvrouw alleen trouwen met een moslimman, en een moslimman alleen 
met een moslimvrouw 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 bekeert de 
vrouw zich dan tot de islam, hoewel er geen wet bestaat die haar daartoe dwingt.207  
 
Een niet-moslim man kan niet met een moslimvrouw trouwen. Er zijn verschillende 
berichten over problemen na een gemengd huwelijk. Er is een bericht uit augustus 
2015 over een christelijke man die een tot het christendom bekeerde islamitische 
vrouw trouwde, waarna het stel regelmatig moest verhuizen vanwege bedreigingen 
van moslimburen.208 In dezelfde maand werden een christelijke man en zijn tot het 
christendom bekeerde islamitische vrouw ontvoerd en doodgeschoten door familie 
van de vrouw.209 Het is ook voorgekomen dat de huizen van christenen in brand 
werden gestoken, nadat een christenman een bekeerd moslimmeisje had getrouwd. 
Gemengd gehuwden gaan vaak het land uit of lopen het risico vermoord te worden 

 
201  Pakistan Minorities Teachers Association: Impact of seeds of hatred in Pakistani textbooks on society (februari 

2017). 
202  Pakistan Christian Post: PMTA expresses concern on Compulsory Teaching of Holy Quran Bill 2017 (27 februari 

2017). 
203  EASO: Country of Origin Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). UK Home Office: 

Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christians converts. (mei 2016). 
204  USCIRF: Teaching intolerance in Pakistan: Religious bias in public textbooks (2016). 
205  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.  

206  USDOS: Bureau of consular affairs, Pakistan Reciprocity Schedule. 
207  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Interfaith marriage (januari 2016). Vertrouwelijke 

bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.   
208  Asia News: Christian forced to flee from place to place after wife converts from Islam (augustus 2015). 
209  Morning Star News: Christian in Pakistan killed, wife shot by Muslim relatives (augustus 2015). 
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uit eerwraak. Gemengde huwelijken tussen moslims en ahmadi’s zijn uiterst 
zeldzaam.210 
 
Kinderen van moslimouders die zich bekeerd hebben tot een andere religie, worden 
als onwettig beschouwd. Ze kunnen uit huis worden geplaatst.211 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.  
 
Ahmadi’s kunnen niet trouwen op grond van de Muslim Family Laws Ordinance als 
gevolg van een grondwetswijziging in 1974 waarbij ahmadi’s tot niet-moslim werden 
verklaard. Evenmin kunnen zij trouwen op grond van de Special Marriage Act 1872. 
Om die reden hebben de ahmadi’s hun eigen regelgeving uitgevaardigd die wordt 
aangeduid als de Fiqah Ahmadiyya. Deze is echter nooit officieel erkend in het 
Pakistaanse recht.  
 
Huwelijken tussen hindoes werden tot eind 2016 in Pakistan niet erkend. Dat bracht 
vooral voor vrouwen problemen met zich mee bij allerlei wettelijke handelingen, 
zoals stemmen, het verkrijgen van een paspoort of het in het bezit komen van een 
erfenis.212 Aan het eind van de verslagperiode kwam daar verbetering in. In 
november 2016 nam het nationale parlement de Hindu Marriage Law aan, waardoor 
hindoehuwelijken geregistreerd konden worden. In februari nam het parlement de 
Criminal Laws (Amendment) Act 2016 aan, waarin o.a. de straf op gedwongen 
huwelijken met meisjes onder de tien jaar en met niet-moslim meisjes werd 
verhoogd.213  

2.4.5 Gedwongen huwelijken 
In de gehele verslagperiode kwamen gedwongen huwelijken voor tussen 
hindoemeisjes en moslimmannen. In mindere mate werden christelijke meisjes 
gedwongen met moslims te trouwen.214 Zie ook paragraaf 3.4.5.5.  
 

2.5 Documenten 
 
In Pakistan is iedereen verplicht om vanaf de leeftijd van achttien jaar een 
identiteitskaart (Computerised National Identity Card) aan te vragen.215  
Een identiteitskaart is nodig om te kunnen stemmen, een bankrekening te openen 
en een paspoort aan te vragen. Er bestaat een algemene identificatieplicht vanaf 
achttien jaar. Deze plicht wordt gehandhaafd. Overheidsdienaren mogen Pakistanen 
vragen naar hun identiteitskaart.216  
 
Bij de aanvraag van een identiteitskaart of een paspoort moet men zijn religie 
opgeven. De religie wordt niet vermeld op de identiteitskaart, maar wel op het 

 
210  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.   
211  USDOS: Pakistan 2014 International Religious Freedom report (oktober 2015). UK Home Office: Country 

Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
212  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 
213  Dawn: Sindh passes bill for protection of minorities rights (18 november 2016). En: Sindh criminalizes forced 

conversions (25 november 2016). The Express Tribune: Sindh assembly passes forced conversion bill (25 
november 2016). En: Senate penal approves tweak in criminal law. Suggests an increase in maximum 
punishment in cases of forced marriages (23 november 2016). 

214  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 
215  Kinderen onder de 18 jaar dienen te worden geregistreerd door middel van een zogenoemd formulier B.  
216  EASO: Country of Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). Zie voor verdere details het 

vorige thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen 2014 (november 2014). 
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paspoort. Bovendien zijn de gegevens bekend bij de NADRA.217 Christenen, hindoes 
en andere religieuze minderheden worden als zodanig geregistreerd. Diegenen die 
zich als moslim willen laten registreren, wordt vervolgens een verklaring ter 
ondertekening voorgelegd. Deze declaratie past in de van staatswege 
gesanctioneerde uitsluiting van ahmadi’s, die in de anti-ahmadi wetgeving een 
juridische grondslag heeft gekregen. Zie hiervoor paragraaf 3.2.3. 
 
Drie beweringen moeten door de aanvrager onderschreven worden: dat Mohammed 
de laatste profeet was; dat de stichter van het ahmadi-geloof een bedrieger was, en 
dat zijn volgelingen geen moslims zijn. Dit brengt ahmadi’s in gewetensnood, want 
zij beschouwen zichzelf wel als moslim maar geloven ook dat Mirza Ghulam Ahmad 
na Mohammed als een hervormer van de islam op aarde is gekomen, en dat hij de 
beloofde messias/mahdi is. Tevens vinden ahmadi’s dat ze op deze wijze 
gedwongen worden zich te afficheren als tweederangs burgers, achtergesteld bij de 
moslimbevolking.218 Het is daarom niet waarschijnlijk dat ahmadi’s in grote getalen 
deze verklaring ondertekenen.  
 
Zie voor een vertaling van een affidavit voor de aanvraag van een ID of een 
paspoort bijlage IV van dit thematisch ambtsbericht.219  
 
Toch komt het voor dat ahmadi’s een paspoort krijgen, ook als hij of zij weigert de 
verklaring te ondertekenen. Dan wordt de term “Ahmadiyya” op pagina twee van 
het paspoort gedrukt. Of een ahmadi tekent de verklaring wel maar loopt daarmee 
het risico vervolgd te worden omdat men zich voordoet als moslim, hetgeen in de 
anti-ahmadi wetten verboden is. En soms is het mogelijk om tegen betaling van 
steekpenningen de ondertekening van de verklaring te omzeilen.220 
Ook zijn er berichten dat medewerkers van de NADRA zich laten omkopen voor 
(snelle) verstrekking van ID-kaarten. Daarnaast zijn op de zwarte markt allerlei 
soorten valse documenten te verkrijgen.221  
  

 
217  Office of Immigration and Nationality van Hongarije ism EU: Fact finding mission in Pakistan country report for 

2015. UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). USDOS: Pakistan 
2014 International Religious Freedom Report (oktober 2015). 

218  UK Foreign & Commonwealth Office: Pakistan- in year update (juli 2016). UK Home Office: Country Information 
and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). International Human Rights Committee and Asian Human Rights 
Commission: Report of the fact finding mission to Pakistan. On the rising persecution of the Ahmadiyya Muslim 
Community (2015). USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 

219  In: International Human Rights Committee and Asian Human Rights Commission: Report of the fact finding 
mission to Pakistan. On the rising persecution of the Ahmadiyya Muslim Community (2015). 

220  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). International Human Rights 
Committee and Asian Human Rights Commission: Report of the fact finding mission to Pakistan. On the rising 
persecution of the Ahmadiyya Muslim Community (2015).  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar 
Islamabad en Lahore in november 2016. 

221  Daily Times: Court sentences NADRA staff over fake NIC’s (januari 2015). The Nation: Another NADRA scam 
comes to light (februari 2015). Immigration and Refugee Board of Canada: Fraudulent documents, including non-
identity document….. FIR’s… and identity cards-2012-december 2014 (14 januari 2015). 
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3 Mensenrechten 
 

3.1 Algemeen222 
 
In de verslagperiode is de intolerantie en discriminatie jegens minderheden 
toegenomen, met name jegens Hazara-sjiieten en ahmadi’s. Bronnen in Pakistan 
melden een toenemende sfeer van angst onder christenen na de aanslagen op twee 
kerken in 2015 en een zelfmoordaanslag op een park in Lahore tijdens Pasen in 
2016.223 De bewegingsvrijheid buiten de eigen wijk is voor religieuze minderheden 
beperkt. In de verslagperiode steeg het aantal mob attacks en waren er meer valse 
aanklachten voor blasfemie. Minderheden worden vaker lastiggevallen en 
buitengesloten. Autoriteiten doen geen moeite om minderheden te beschermen 
tegen geweld.  
Minderheden hebben niet alleen te lijden van discriminatie en/of geweld vanuit de 
samenleving, maar ook vanuit de staat. Na het uitbrengen van het National Action 
Plan tegen terrorisme begin 2015 met onder meer het verbod tegen haat zaaien, 
hadden minderheden vaker te maken met schending van de vrijheid van 
meningsuiting. Vooral voor ahmadi’s werd deze vrijheid in de Punjab verregaand 
beperkt. Op zoek naar een drukkerij vielen antiterrorisme eenheden in december 
2016 zelfs het hoofdkwartier van de ahmadi-gemeenschap in Rabwah binnen. 
Zie voor details over schending van mensenrechten de paragrafen onder 3.4.  
 
Het rapport over International Religious Freedom van het US State Department   
noemde in 2015 de situatie in Pakistan voor religieuze minderheden een van de 
slechtste in de wereld.224 Voor wat betreft christenen is Pakistan op de ranglijst 
christenvervolgingen van Open Doors gedaald van de zesde (over 2015) naar de 
vierde plaats (over 2016). Volgens deze organisatie zouden in 2016 76 christenen in 
Pakistan zijn vermoord.225  
 
Er is volgens alle in Pakistan geraadpleegde bronnen nauwelijks een veilige plek in 
Pakistan voor christenen, ahmadi’s of Hazara-sjiieten om te leven en hun godsdienst 
vrij te beleven. In sommige (delen van) steden is er safety in numbers, maar 
veiligheid wordt nergens gegarandeerd, ook niet door de overheid.  
 
Als oorzaken van de groeiende intolerantie noemen de bronnen onder meer de 
toenemende invloed en fondsen uit Saoedi-Arabië. Jongeren in zuid-Punjab zouden 
door armoede en uitzichtloosheid meer openstaan voor deelname aan extreem 
islamitische groeperingen. Ook spelen schoolboeken met haat dragende en 
discriminerende teksten over minderheden een rol. Generaties die vanaf de jaren 
tachtig op school met deze boeken en leerstof zijn opgegroeid, zijn nu geplaatst op 
posities waarin ze in staat zijn vorm en uiting te geven aan hun haat en minachting.   
 

 
222  Hoofdstuk 3.1 is een samenvatting van bevindingen van een dienstreis naar Pakistan in november 2016, waar  
     gesproken is met meerdere bronnen, zoals vertegenwoordigers van westerse ambassades en de EU, van hindoe-,  
     christelijke- en ahmadi-organisaties, van het nationale minderhedennetwerk, van het Pakistaanse Ministry of  
     Human Rights en the National Commission of Human Rights, van Human Rights Watch en het Pak Institute for  
     Peace Studies. Ook zijn een vertegenwoordiger van de minderheden in de senaat en een mensenrechtenadvocaat  
     geraadpleegd.  
223  IRIN: What terrorism does: fear and anger for Christians after Pakistan bombs (maart 2015). Vertrouwelijk 

bericht uit berichtenverkeer van 22 augustus 2016.  
224  USCIRF: Annual Report 2015 Pakistan. Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in 

november 2016. 
225  Nr 1 is de meest slechte situatie. www.opendoors.nl (geraadpleegd in januari 2017). 
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De publieke opinie over minderheden is negatief en cliché. Zo zouden hindoes 
handlangers van India zijn en christenen “een beetje vies” (omdat ze oorspronkelijk 
uit lage hindoe-kasten afkomstig zijn). Ahmadi’s en Hazara-sjiieten zijn ketters. Er 
heerst minachting en vijandigheid jegens religieuze minderheden. Men bemoeit zich 
liever niet met hen, zeker niet met ahmadi’s.  

3.2 Juridische context 

3.2.1 Verdragen 
Pakistan heeft de volgende internationale verdragen geratificeerd: 

 CAT (Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment); 

 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights); 
 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination of 

Women); 
 CERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination); 
 CESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 
 CRC (Convention on the Rights of the Child); 
 CRC-OP-SC (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child 

on the sale of children, child prostitution and child pornography); 
 CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). 
 Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide. 226 

3.2.2 Grondwet 
De Pakistaanse grondwet uit 1973 bevat verschillende artikelen die voor religieuze 
minderheden van belang zijn. Zo garandeert artikel 20 de vrijheid van godsdienst en 
is in artikel 26 het verbod op discriminatie op grond van ras of geloof vastgelegd. 
Ook heeft elke religieuze denominatie het recht eigen instituties te stichten. 
 
De grondwet bevat echter ook bepalingen die indruisen tegen artikelen 20 en 26. Zo 
is er een bepaling dat alle wetgeving in overeenstemming dient te zijn met de 
staatsreligie, de islam en de sharia.227 Maar deze bepaling is niet van toepassing op 
de burgerlijke wetgeving voor niet-moslims, bijvoorbeeld op wetten die huwelijk, 
scheiding, of erfrecht betreffen. De grondwet bevat verder een bepaling die degenen 
die niet geloven dat Mohammed de laatste profeet is, tot niet-moslims verklaart. 
Deze bepaling 260(3) werd in 1974 aan de grondwet toegevoegd en heeft het 
meeste invloed op de ahmadi-gemeenschap. Ze mogen zich geen moslim noemen, 
anderen bekeren of de ‘religieuze gevoelens van anderen kwetsen’.228   
 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben wijzigingen van en 
amendementen op de grondwet en overige wetgeving geleid tot een verzwakking 
van de (grond)wettelijke bescherming van religieuze minderheden. 
 
Zo werden in 1985 de zogeheten Hudood Ordinances onderdeel van de grondwet. 
De hudood-wetgeving bevat op de koran gebaseerde bestraffingen van 
overtredingen van de sharia, zoals voor zina (seks buiten het huwelijk), qadhf (valse 
beschuldiging van zina), diefstal en het drinken van alcohol.229 

 
226  EASO: Country of Origin Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). USDOS: Pakistan 2015 

International Religious Freedom Report (augustus 2016). 
227  In het Engels: ‘no law shall be enacted which is repugnant to Islam’.  
228  EASO: Country of Origin Information Report-Pakistan Country Overview (augustus 2015). USDOS: Pakistan 2015 

International Religious Freedom Report (augustus 2016). Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: 
promoting change for the future (oktober 2016). 

229  USCIRF: Annual Report 2014 Pakistan.  
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3.2.3 Blasfemie- en anti-ahmadi wetgeving 
Het Pakistaanse Wetboek van Strafrecht (Pakistan Penal Code) bevat onder artikel 
295 en 298 bepalingen gericht op de bescherming van religieuze overtuigingen. 
Voor beschuldigden van overtredingen van artikelen 295-A, 295-B en 295–C is 
borgtocht niet vanzelfsprekend. Zij kunnen alleen vrijkomen op borgtocht na 
speciale toestemming van het gerechtshof.230 Zie voor de volledige tekst van de 
artikelen bijlage III van dit thematisch ambtsbericht.  
 
In het kort: 

 Artikel 295-A verbiedt het beledigen van religieuze gevoelens van alle 
klassen van de Pakistaanse bevolking, in woord, geschrift of gebaar. 
Overtreding van dit artikel kan bestraft worden met een boete en/of met 
gevangenisstraf van maximaal tien jaar. 

 
 In artikel 295-B wordt besmeuring, beschadiging of ontheiliging van de 

koran strafbaar gesteld. Hiervoor geldt maximaal een levenslange 
gevangenisstraf. Personen die zich hieraan schuldig gemaakt zouden 
hebben, kunnen zonder arrestatiebevel gearresteerd worden. 

 
 Artikel 295-C stelt het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar. 

Hierop staat de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf. Volgens een 
uitspraak van het Federal Sharia Court uit 1991 dient een overtreding van 
dit artikel in alle gevallen met de doodstraf te worden bestraft. Hoewel 
verschillende personen op grond van dit artikel ter dood zijn veroordeeld, is 
dit vonnis in blasfemie zaken tot op het eind van de verslagperiode niet 
uitgevoerd.231  
Opzet hoeft niet in het spel te zijn. Ook als iemand per ongeluk de profeet 
Mohammed beledigt, kan hij of zij veroordeeld worden.232 
 

 Op grond van artikel 298-A wordt belediging van de vrouwen of de 
familieleden van de profeet Mohammed, de kaliefs en de metgezellen van de 
profeet Mohammed bestraft met maximaal drie jaar gevangenisstraf.  

 
In 1984 werden de artikelen 298-B en 298-C toegevoegd die de religieuze vrijheid 
van ahmadi’s beperken. Deze zogenoemde anti-ahmadi wetsartikelen verbieden een 
groot aantal religieuze praktijken van ahmadi’s en werden evenals de blasfemie 
wetgeving in de verslagperiode regelmatig toegepast op ahmadi’s van allerlei leeftijd 
en maatschappelijke achtergrond.233 
 

 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.234  

 
230  Amnesty International: As good as dead. The impact of the blasphemy laws in Pakistan (januari 2017). 
231  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
232  Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). 
233  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
234  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. 
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In 2010 was er binnen de regering steun voor oproepen uit de samenleving om de 
blasfemie wetgeving te hervormen, maar eind 2010 sloeg de stemming om.235 In 
november van dat jaar werd Asia Bibi als eerste christelijke vrouw wegens blasfemie 
tot de doodstraf veroordeeld (zie verder paragraaf 3.3.2.5). Deze veroordeling trok 
internationale aandacht en veroorzaakte veel commotie in Pakistan. Er volgden 
gewelddadige protesten door radicale islamitische groeperingen en enkele bekende 
critici van de blasfemie wetgeving werden vermoord.236 De advocaat van Asia Bibi 
ontving meerdere doodsbedreigingen. Ook in de verslagperiode verschenen 
berichten in de media waarin werd opgeroepen om iedereen die Asia Bibi steunt, te 
vermoorden.237 
 
In de verslagperiode is de blasfemie wetgeving zelf niet veranderd of geamendeerd. 
Wel liet de voorzitter van de Pakistaanse Council of Islamic Ideology in januari 2016 
doorschemeren dat hij het debat over de blasfemie wetten wilde heropenen.238 Ook 
een Senaatscommissie stelde in augustus 2016 voor om met een aantal experts 
hoorzittingen te houden over het misbruik van de blasfemie wetgeving. Aan het eind 
van de verslagperiode had de commissie nog geen conclusies getrokken.239  
 

3.3 Toezicht en rechtsbescherming 
 
In de verslagperiode werden wetten die religieuze minderheden moeten 
beschermen, zowel op federaal als op provinciaal niveau, niet consistent 
gehandhaafd.  
 
Volgens bronnen lieten de Pakistaanse autoriteiten in de verslagperiode in veel 
gevallen na om religieuze minderheden te beschermen tegen religieus geweld. 
Daders van geweld tegen religieuze minderheden werden meestal niet vervolgd.240 
Hierdoor werd een klimaat van onschendbaarheid voor de daders in stand 
gehouden. Een bron stelt bijvoorbeeld dat de politie niet optrad toen in 2013 een 
christelijke wijk in Lahore in brand gestoken werd door moslims.241  
 
Eind 2015 functioneerde het Ministry of Human Rights opnieuw als zelfstandig 
ministerie, na de aanvankelijke fusie met het Ministry of Law and Justice in 2013. 
Het werd in de verslagperiode echter niet duidelijk in hoeverre dit ministerie ook 
verantwoordelijk is voor religieuze minderheden. De christelijke minister voor 
Human Rights wordt in ieder geval door christelijke organisaties niet als voortvarend 
gezien.242  
 
In maart 2016 bracht de federale overheid wel het eerste Human Rights National 
Action Plan uit. Geld voor de uitvoering van de zestig punten (gericht op 
bescherming en bevordering van de mensenrechten) moest echter uit het 

 
235  Zie voor details het thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan (november 

2014). 
236  Idem.  
237  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
238  Reuters: Pakistani cleric says willing to review blasphemy laws (28 januari 2016). CLAAS: Some hope for 

Pakistani Christians as cleric announces willingness to review blasphemy law (29 januari 2016). 
239  Human Rights Without Frontiers: Pakistan PM premature in saying country will soon be minor friendly (31 januari 

2017). 
240  USCIRF: Annual Report 2014 Pakistan. En: Annual Report 2015 Pakistan. UK Home Office: Country Information 

and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis 
naar Islamabad en Lahore in november 2016.  

241  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
242  Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van 22 augustus 2016. 
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buitenland komen en de financiële toezeggingen bleven achter bij de 
verwachtingen.243  
 
De National Commission on Human Rights van de overheid werd in mei 2015 
opgericht met het mandaat om toe te zien op de mensenrechtensituatie in Pakistan 
en mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Daar is door een gebrek aan 
fondsen en personeel in de verslagperiode nog niet veel van terechtgekomen.244 
Omdat commissies zich wettelijk niet mogen bemoeien met geweld dat door 
militairen is begaan, is het mandaat van de commissie beperkt.245  
 
In 2012 werd een National Commission for Minorities opgericht. Deze  
Commissie zou onder meer beschuldigingen van misbruik en geweld tegen  
minderheden onderzoeken. De Commissie is in de verslagperiode echter niet bij 
elkaar gekomen. Er is geen budget en er zijn geen plannen om onderzoek te 
doen.246 
 
Mensenrechtenorganisaties in Pakistan die zich bezig houden met de rechten van 
religieuze minderheden zijn onder meer: Upgrade minorities for integrated 
Development Organization; Human Friends Organization; World Community Service; 
Christian Development Organization of Pakistan; Human Rights Commission of 
Pakistan; Minority Development Organization Ghotki; CLAAS; Christian True Spirit; 
National Commission on Justice and Peace; Ahmadiyya Foreign Mission, en de 
internationale ngo’s Human Rights Watch en Amnesty International.  
 
Gedurende de verslagperiode werden er steeds meer beperkingen gesteld aan de 
handelingsvrijheid van organisaties, en niet alleen die voor mensenrechten. Zie 
hiervoor paragraaf 3.4.4. 

3.3.1 Rule of law 
Het justitieel apparaat in Pakistan bestaat uit meerdere rechtssystemen met 
overlappende jurisdicties. Het civielrechtelijke systeem is gebaseerd op het Britse 
gewoonterecht met regionale lagere burgerlijke en strafrechtbanken en 
beroepsmogelijkheden bij High Courts in de provincies en in Islamabad bij het 
Supreme Court (Hooggerechtshof) als de hoogste gerechtelijke instantie. De 
jurisdictie van de hogere rechtbanken strekt zich niet uit over het hele land.247 
FATA, KP, Azad Jammu en Kasjmir kennen aparte juridische systemen op basis van 
de sharia en tribaal gewoonterecht.248 Tevens bestaat er een Federal Islamic/Sharia 
Court (Federaal Islamitisch of sharia hof) dat er op moet toezien of wetgeving in 
overeenstemming is met de geboden van de koran en de soenna.249  
 
Het strafrechtssysteem in Pakistan werkt niet overal even doelmatig en is vooral  
afhankelijk van de effectiviteit van de politie ter plaatse. Sinds 2009 is Pakistan 
bezig met het hervormen van het rechtssysteem. Desondanks melden meerdere 
bronnen corruptie, partijdigheid, inefficiëntie en capaciteitsproblemen bij de politie 
en de lagere hoven in de verslagperiode.250  

 
243  Vertrouwelijk bericht uit berichtenverkeer van 8 maart 2016.  
244  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
245  International Commission of Jurists: New National Human Rights Commission welcome, but may be toothless at 

Birth (juni 2015). Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
246  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
247  De jurisdictie van de lagere rechtbanken geldt alleen in het district of regio waar ze gevestigd zijn. 
248  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
249  Zie voor details over het juridische systeem het vorige thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en 

christenen in Pakistan (november 2014). 
250  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Asian Human Rights 

Commission: Pakistan, from the frying pan to the fire (december 2015). Pakistani Institute of Legislative 



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2014-2016 | april 2017  
 

 

 Pagina 39 van 73
 
 

 
Freedom House noemt deze problemen bij de rechtsspraak endemisch.251 Een 
illustratie van de afhankelijkheid en partijdigheid van het rechtssysteem is het 
vertrek van oud-president en opperbevelhebber Musharraf uit Pakistan in maart 
2016. Hij was in 2014 van hoogverraad beschuldigd voor het ontslag van hogere 
rechters en het instellen van de noodtoestand in 2007. De autoriteiten die Musharraf 
hadden aangeklaagd, zwichtten na drie jaar voor de druk van de militairen en lieten 
de oud-bevelhebber zonder proces naar het buitenland vertrekken.252 
 
Meerdere bronnen maken apart melding van de grote mate van corruptie bij de 
politie in Pakistan. Transparency International en Human Rights Watch noemen de 
politie het meest corrupte onderdeel van het staatsapparaat. Verdachten en hun 
familie worden gechanteerd, afgeperst en bedreigd door vooral de lagere rangen bij 
de politie. Dat komt mede omdat de politie onvoldoende geld, middelen en salaris 
ontvangt.253 Omdat de overheid vanwege de terreurdreiging de handhavers van 
orde en veiligheid de vrije hand heeft gegeven en politie en paramilitairen elkaar de 
hand boven het hoofd houden, kunnen deze diensten ongestraft hun gang gaan.254  
 
Om het gebrekkige rechtssysteem te versterken en het terrorisme beter te kunnen 
bestrijden werd in januari 2015, zoals beschreven in paragraaf 2.3.5, de jurisdictie 
van militaire rechtbanken verruimd. In eerste instantie was de maatregel geldig tot 
februari 2017. In die twee jaar zou de regering het civiele strafrechtsysteem zodanig 
moeten hervormen dat het effectief kon worden ingezet in terrorisme gerelateerde 
rechtszaken.255  
 
Eind 2016 bleek nog geen sprake van daadwerkelijke versterking van het civiele 
strafrechtsysteem.256 Er waren wel enkele amendementen ingediend op het 
strafrecht. De Criminal Laws (Amendment) Act 2016 werd zodanig aangepast dat 
het kwetsen van religieuze gevoelens door woord (ook met luidsprekers) of gebaar 
voortaan bestraft kan worden met gevangenisstraffen van een tot drie jaar. Ook 
werd de minimumstraf voor een gedwongen huwelijken met een minderjarig meisje 
(moslim of niet-moslim) of met een niet-moslim vrouw verhoogd. Het lynchen werd 
een misdrijf, strafbaar met drie jaar gevangenis en de straf voor plichtsverzuim of 
machtsmisbruik van politieagenten werd aanmerkelijk verhoogd van drie maanden 
tot drie jaar gevangenis. Lange gevangenisstraffen waren voorzien voor het geven 
van valse informatie of aangifte in criminele strafzaken waar de doodstraf of 
levenslange gevangenisstraf op stonden, zoals in sommige blasfemie zaken.257  
 

 
Development and Transparency: Recommendations for reforms in police (januari 2015). En: Policy and media in 
Pakistan (februari 2016). International Crisis Group: Revisiting Counter-terrorism Strategies in Pakistan: 
Opportunities and pitfalls (22 juli 2015). EASO: Country of Origin Information Report: Pakistan-Security Situation 
(juli 2016).  

251  Freedom House: Freedom in the world 2014. Country Report Pakistan (januari 2015). 
252  The Guardian: Pervez Musharraf leaves Pakistan after three-year travel ban lifted (maart 2016). 
253  Transparency International: Corruption Perception Index. Human Rights Watch: This Crooked system-Police 

Abuse and Reform in Pakistan (september 2016). Asian Legal Resource Center: Pakistan: rights safeguards 
rendered meaningless in the face of extrajudicial killings (5 juni 2015). USDOS: Country Report on Human Rights 
Practices 2015, Pakistan (april 2016). 

254  Asian Legal Resource Center: Pakistan: rights safeguards rendered meaningless in the face of extrajudicial 
killings (5 juni 2015). USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016) Freedom 
House: Freedom in the world 2015. Country Report Pakistan (2016). The Huffington Post: The Pakistani Army’s 
coup against itself (25 april 2016). Al Jazeera: Momentum builds for Pakistan to act against corruption (28 april 
2016). 

255  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Dawn: Military courts quietly 
given powers to try internment centre suspects (24 augustus 2015). 

256  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
257  ICJ: Military justice in Pakistan (juni 2016). 
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Na de golf van aanslagen in februari 2017 diende de regering een amendement in 
om de verruiming van de jurisdictie van militaire rechtbanken met drie jaar te 
verlengen.258  

3.3.2 Rechtsgang  

3.3.2.1 Onafhankelijk proces 
Voor religieuze minderheden is het recht op een onafhankelijk en onpartijdig proces 
in de verslagperiode niet vanzelfsprekend. Het rapport van USCIRF stel dat 
rechtbanken in 2015 stelselmatig de rechten van religieuze minderheden niet 
beschermden.259 Het is niet met harde cijfers te onderbouwen, maar het is 
waarschijnlijk dat christenen en ahmadi’s zwaarder voor dezelfde criminele daden 
zijn gestraft dan moslims. Ze hebben ook een grotere kans op een oneerlijk proces 
en komen moeilijker op borgtocht vrij.260 
 
Ook komt het voor dat daders van geweldsdaden tegen religieuze minderheden niet 
worden bestraft. In januari 2017 sprak een antiterrorisme rechtbank 115 moslims 
vrij wegens gebrek aan bewijs. Zij maakten deel uit van een grotere menigte die in 
maart 2013 meer dan honderd huizen van christenen in de Joseph-kolonie van 
Lahore in brand hadden gestoken na een blasfemie aanklacht tegen een christen in 
de kolonie. Al in september 2016 waren 46 andere verdachten vrijgelaten. De van 
blasfemie verdachte christelijke man zat aan het eind van de verslagperiode nog 
steeds in de gevangenis in afwachting van zijn proces. De aangeklaagde moslims 
waren na hun arrestatie op borgtocht vrijgelaten.261  
 
Jaarlijks worden twintig tot veertig ahmadi’s aangeklaagd voor op religie gebaseerde 
delicten (onder andere voor blasfemie). In 2015 ging het volgens het persbureau 
van de ahmadi’s om twintig ahmadi’s.262 Vooral lagere rechtbanken maken gebruik 
van anti-ahmadi wetten. De Khatme Nabuwwat-beweging roept bij dit soort 
gelegenheden haar fel anti-ahmadi gezinde aanhangers op om in rechtbanken 
aanwezig te zijn wanneer ahmadi’s terechtstaan. Pas in 2015 werden voor het eerst 
mensen veroordeeld voor moorden op ahmadi’s.263 

3.3.2.2 Aangifte doen 
De procedure om aangifte te doen bij de politie is niet veranderd in de 
verslagperiode. Pakistaanse burgers kunnen in het algemeen bij de politie aangifte 
doen van een misdrijf. Van de aangifte wordt een schriftelijk verslag (de FIR, het 
First Information Report) gemaakt en burgers krijgen een schriftelijke bevestiging 
van hun aangifte. Verdere details zijn opgenomen in het vorige ambtsbericht over 
de situatie van christenen en ahmadi’s in Pakistan.  
Of de aangifte in behandeling wordt genomen, hangt er in veel gevallen van af hoe 
(invloed)rijk de betreffende persoon is. Voor minder draagkrachtigen en andere 
kwetsbare groepen is het doen van aangifte en de toegang tot het ingewikkelde en 
tijdverslindende rechtssysteem in de afgelopen jaren moeilijker geworden. Alle 
minderheden kunnen problemen ondervinden bij aangifte doen.264 Het doen van 
aangifte van een door een moslim gepleegde criminele daad en het laten opstellen 
van een FIR lukt een christen vaak alleen als hij geld betaalt aan de politie of goede 

 
258  Mailwisseling met vertrouwelijke bron in Islamabad op 6 februari 2017.  
259  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
260  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
261  Pakistan Christian Post: 115 Muslims acquitted by court who torched homes of Christian Joseph colony (31 

januari 2017) 
262  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2015 (april 2016). 
263  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
264  Human Rights Watch: This crooked system- police abuse and reform in Pakistan (september 2016). 
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relaties heeft.265 De politie neemt onderzoek naar misdrijven tegen religieuze 
minderheden over het algemeen weinig serieus en er wordt in veel gevallen geen 
strafvervolging ingezet tegen de daders.266  
 
Een voorbeeld uit de verslagperiode is dat van een christelijke schooldirecteur in de 
Punjab. Hij werd afgeperst door onbekenden en moest hoge bedragen betalen, 
anders zouden opnamen van blasfemische uitingen door een stem die leek op die 
van de directeur worden verspreid. De directeur diende na een keer betaald te 
hebben een aanklacht in bij de politie. In plaats van een FIR op te stellen, vroeg de 
politieagent eveneens geld om een blasfemie onderzoek tegen de directeur te 
voorkomen. Dat wilde de directeur niet betalen, waarna hij op 15 mei 2015 werd 
gearresteerd op verdenking van blasfemie. In juni 2016 werd door een 
antiterrorisme rechtbank de doodstraf tegen hem uitgesproken, na een proces 
waarvoor zowel het onderzoek als de getuigenverklaringen geleverd werden door 
collega’s van de betrokken politieagent. Er is hoger beroep aangetekend tegen de 
uitspraak maar aan het eind van de verslagperiode was dit nog niet door het High 
Court in Lahore in behandeling genomen.267 

3.3.2.3 Aangifte voor blasfemie 
Blasfemie is een onderwerp dat in Pakistan veel emoties oproept. De wet vereist dat 
een senior politiefunctionaris een blasfemie aanklacht eerst moet onderzoeken 
voordat een tenlastelegging tot stand kan komen, maar dat gebeurde ook in deze 
verslagperiode nauwelijks.268 De politie staat bij dit soort aanklachten soms onder 
grote druk van opgetrommelde groepen omstanders, die niet willen dat een 
verdachte vrijkomt. Soms is de politie zelf niet onpartijdig.269 Er is een geval bekend 
van een politieagent die in september 2014 een van blasfemie verdachte christelijke 
voorganger in zijn cel doodschoot. Hij was al eerder door medegevangenen 
bedreigd.270 
 
Het doen van een valse aangifte komt door de vage bewoording van de blasfemie 
wet en de minimale bewijslast -slechts de verklaring van een getuige is nodig-
regelmatig voor.271 Ook is het bij aanklachten onder artikel 295-C (waarop 
maximaal de doodstraf staat) niet nodig te bewijzen dat een daad moedwillig en 
bewust gepleegd is.272 Soms zitten er islamitische geestelijke of religieuze 
extremisten achter valse blasfemie beschuldigingen en wordt aangifte gedaan om 
religieuze minderheden te intimideren. Zelfs het Hooggerechtshof gaf in een 
uitspraak in oktober 2015 aan dat de meeste blasfemie aangiften vals zijn en 
gedaan worden door individuen die een persoonlijk of zakelijk conflict met de 
aangeklaagde uitvechten.273 Het overgrote deel van blasfemie zaken vindt in de 

 
265  PILDAT: Free legal aid and media in Pakistan (februari 2016). Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar 

Islamabad en Lahore in november 2016 . 
266  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christians converts (mei 2016). 

En: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis. (mei 2016). Jinnah Institute: State of Religious 
Freedom in Pakistan (januari 2016).Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 
2016.  

267  Human Friends Organization: An educationist convicted for death sentence in a blasphemy case (juli 2016). 
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Punjab plaats, en het doen van valse aangifte komt daar ook relatief vaak voor.274 
Soms doen de autoriteiten daar niets tegen, maar soms handelt de overheid wel. Zo 
meldde het provinciale openbaar ministerie van de Punjab in februari 2015 bij vijftig 
van de 262 blasfemie aanklachten over te zijn gegaan tot vrijspraak omdat de 
aangeklaagden onterecht waren beschuldigd.275  
 
Pas nadat het parlement de Criminal Amendment (law) Bill aangenomen had in 
februari 2017, werd het doen van valse aangifte strafbaar. Al eerder, in oktober 
2015, had het Hooggerechtshof in een uitspraak gesteld dat het doen van valse 
aangifte tegen blasfemie in de islam even erg is als de blasfemische uiting zelf.276 
 
Hoewel de blasfemie wet misbruikt wordt in zaken tegen moslims en niet-moslims 
- en getalsmatig de meeste blasfemie aangiften tegen moslims worden gedaan -
hebben religieuze minderheden er procentueel vaker mee te maken.277 Ook behoren 
de meeste mensen die van blasfemie worden beschuldigd tot de armere laag van de 
Pakistaanse bevolking. Een voorbeeld uit 2016 dat veel stof deed opwaaien is de 
zaak tegen een christelijke jongen van acht jaar en zijn moeder. Ze waren door 
moslimburen valselijk beschuldigd van het verbranden van bladzijden van een koran 
en door de politie achter tralies gezet. Een dag later wist een mensenrechten-ngo de 
buren tot andere inzichten te brengen en het opstellen van een FIR te voorkomen. 
De moeder en zoon werden daarna door de ngo naar een veiliger plaats 
overgebracht.278  

3.3.2.4 Blasfemie zaken 
Pakistan kent geen centrale registratie van strafzaken, daarom is het niet mogelijk 
exact vast te stellen hoeveel rechtszaken er in verband met blasfemie in de 
verslagperiode hebben plaatsgevonden. Er worden door bronnen verschillende 
aantallen genoemd, en het blijft de vraag of de overzichten volledig zijn. Iedere 
organisatie heeft alleen informatie over de bij hen bekende gevallen. Overzichten 
van beschikbare informatie is te zien op de websites van ahmadi’s en christenen.279 
 
Over 2014 schat de christelijke National Commission on Justice and Peace dat 105 
Pakistani werden vervolgd voor blasfemie. Onder hen zouden zich 82 moslims, elf 
ahmadi’s, zeven christenen en vijf hindoes bevinden.280 Over 2015 noemde deze 
ngo slechts 25 gevallen. De Human Rights Commission of Pakistan telde in 2015 iets 
minder vervolgingen voor blasfemie, namelijk 22, onder wie vijftien moslims, vier 
christenen en drie ahmadi’s.281 Deze aantallen worden ook genoemd op 
www.minorityconcern.org.282 Het aantal aangiften is echter veel hoger, omdat 
(valse) aangiften vaak weer worden ingetrokken en niet tot een rechtszaak leiden.  
In november 2016 spraken de Pakistaanse autoriteiten over 96 blasfemie zaken 
onder de rechter, van wie negentien verdachten waren veroordeeld (één tot de 
doodstraf).283 Human Rights Watch schat het aantal wegens blasfemie ter dood 
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veroordeelden op death row in 2014 op zeventien en zowel in 2015 als in 2016 op 
negentien.284  
 
Verdachten in blasfemie zaken kunnen niet altijd rekenen op een eerlijk proces. Ze 
kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met vooringenomen of onder druk gezette 
rechters. Ook is de aanklacht meestal verwoord in algemene termen, zodat het niet 
duidelijk is waarvoor de verdachte of diens advocaat zich precies moeten 
verantwoorden. Lagere rechtbanken hoeven ook niet om sluitend bewijs voor de 
aanklacht te vragen. 
Bovendien is het moeilijk voor een verdachte om rechtsbijstand te vinden. Dat komt 
omdat advocaten zelf bijvoorbeeld de blasfemie wetgeving onderschrijven of omdat 
ze terugschrikken voor intimidatie door extreme moslims. Sommige advocaten 
vragen soms exorbitante gages voor hun bijstand, die door armere christenen niet 
zijn op te brengen.285  
Het komt ook voor dat openbare verhoren worden beïnvloed of verstoord door 
woedende moslims. Soms brengt een verdenking van blasfemie een menigte op de 
been die een juridisch proces niet wil afwachten en het recht in eigen hand neemt. 
En soms worden verdachten om het leven gebracht na vrijgesproken te zijn van de 
aanklacht. In de Punjab worden daarom dergelijke verdachten voor hun eigen 
veiligheid door de politie in detentie gehouden. Het komt ook voor dat het huis van 
een dader en de buurt waarin hij woont in brand gestoken worden.286  
 
De veiligheidssituatie van rechters, openbaar aanklagers en/of advocaten die 
blasfemie zaken behandelen, is precair. Zo zijn ze in de verslagperiode aangevallen, 
gechanteerd of op allerlei manieren verhinderd hun werk te doen. Er zijn ook 
berichten dat rechters bedreigd worden en voor hun leven moeten vrezen als ze 
beschuldigden van blasfemie vrijlaten.287 
Extremistische islamitische organisaties voeren geregeld actie tegen juristen, met 
als voorlopig dieptepunt de aanval op het ziekenhuis in Quetta in augustus 2016 
waar tientallen advocaten waren verzameld om te rouwen over de eerdere moord op 
een van hen.288  
 
Vanwege de enorme achterstand bij de rechtbanken (eind 2015 alleen al in Sindh 
135.000 zaken op de agenda voor de lagere rechtbanken en 61.000 voor het High 
Court aldaar) zaten van blasfemie verdachten jaren lang in de gevangenis, voordat 
ze in hoger beroep werden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.289  
 
Wanneer iemand (uiteindelijk) wordt vrijgesproken van een blasfemie aanklacht, 
kan hij of zij meestal niet meer terug naar de eigen woonplaats.290 Sommige 
christelijke organisaties bieden een schuilplaats (safe house) voor een half jaar tot 
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een jaar voor deze persoon en zijn familie. Daarna wordt een andere woonplaats 
voor ze gezocht. Het is soms mogelijk om anoniem op te gaan in een grote stad, 
maar helemaal onzichtbaar zijn deze personen niet. Sommigen gaan daarom naar 
het buitenland (Thailand, Sri Lanka, Bangladesh of de VS).291 Christelijke 
organisaties in Pakistan spraken over ongeveer drieduizend families die Pakistan de 
laatste jaren hebben verlaten.292  

3.3.2.5 Asia Bibi 
Alle bovengenoemde aspecten spelen een rol in de rechtszaak tegen de christelijke  
Asia Bibi. Zij zit sinds november 2010 op death row na een veroordeling wegens 
blasfemie. In juli 2015 had het Hooggerechtshof van Pakistan de doodsstraf die haar 
door een lokale rechtbank was opgelegd, opgeschort. In oktober 2016 diende het 
hoger beroep in het Hooggerechtshof in Islamabad, onder strenge 
veiligheidsmaatregelen. Er waren in en rond het gerechtshof meerdere islamitische 
geestelijken aanwezig die de doodstraf eisten als enige mogelijke uitkomst van de 
zaak. De rechtszaak werd echter voor onbepaalde tijd verdaagd toen een van de 
rechters zich terugtrok.293  
  
Deze zaak heeft in Pakistan door de jaren heen tot onrust geleid. In 2011 werd de 
Punjabi gouverneur Salman Taseer vermoord door zijn lijfwacht, omdat hij de 
toepassing van de blasfemie wetgeving in de zaak tegen Asia Bibi bekritiseerde. De 
lijfwacht Mumtaz Qadri werd ter dood veroordeeld, maar in oktober 2015 schortte 
het Hooggerechtshof de uitvoering van zijn doodstraf op.294 In februari 2016 werd 
hij toch opgehangen, ondanks protesten van extremistische islamitische 
organisaties.295 Na zijn executie gingen duizenden moslims de straat op om bij het 
gebouw van de National Assemblee te protesteren. Het gebouw werd beschadigd en 
aanwezige journalisten werden aangevallen.296 
 

3.4 Naleving en schending mensenrechten 

3.4.1 Vrijheid van meningsuiting algemeen 
In de World Press Freedom Index 2016 staat Pakistan op nummer 147 (van de 180 
gerangschikte landen, waarbij nummer 1 het beste en nummer 180 het slechtste 
land voor journalisten is). In 2015 stond Pakistan 159 op de lijst.297 
 
Pakistan kent een pluriform medialandschap.298 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.  
 
Elektronische media 
Naast staatszenders zijn er diverse private radio- en televisiestations in Pakistan. 
Om onwelgevallige uitzendingen te voorkomen wordt van overheidswege druk 
uitgeoefend door de Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA). Deze 

 
291  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
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295  USCIRF: Annual Report 2015 Pakistan. Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in 
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296  Amnesty International: As good as dead. The impact of the blasphemy laws in Pakistan (januari 2017). 
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vaardigt regelmatig nieuwe regels of gedragscodes uit over wat wel of niet mag 
worden uitgezonden, op straffe van het intrekken van licenties.299 Na al eerder te 
zijn lastiggevallen werd GEO-tv na een blasfemisch opgevatte show in mei 2014 het 
uitzenden moeilijk gemaakt. De eigenaar, de presentator en twee gasten van het 
programma werden in november 2014 veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf. Het 
hoger beroep liep aan het einde van de verslagperiode nog.300 Tegen de eigenaren 
van vijf tv-zenders die over de zaak berichtten werd in de Punjab eveneens aangifte 
voor blasfemie gedaan.301 In juni 2016 verbood de PEMRA verdere uitzendingen van 
een praatshow waarin de gastheer met enkele tv-persoonlijkheden besprak of de 
overheid een hele gemeenschap (ahmadi’s) tot niet-moslim kon verklaren.302 Ook 
christelijke tv-zenders kregen in de verslagperiode met PEMRA te maken. Zie 
hieronder paragraaf 3.4.2 
 
Ook middels wetgeving wordt de vrijheid van meningsuiting beperkt.303 Eind 2016 
werd de Prevention of Electronic Crimes Act van kracht. De wet, die sinds begin 
2015 in de National Assemblee en de Senaat onderwerp van discussie was geweest, 
stelde de regering in staat het internet te controleren en censureren en toegang te 
krijgen tot gegevens en berichten van internetgebruikers.304 Facebook en Twitter 
worden gecensureerd of geblokkeerd. YouTube werd in 2012 geblokkeerd vanwege 
de film Innocence of Muslims, en bleef dat tot 2016. Vanaf 2016 kan YouTube weer 
bekeken worden. Wel zijn filters aangebracht, waardoor sommige filmpjes niet 
toegankelijk zijn.305 Volgens Freedom House waren in 2015 meer dan 200.000 
websites met anti-islamitische, blasfemische of pornografische inhoud door de 
regering geblokkeerd. In Baluchistan blokkeerde de provinciale overheid diverse 
websites en blogs van mensenrechtenactivisten.306 
 
TV-stations hebben niet alleen te vrezen van de overheid. In november en 
december 2015 werden brandbommen of granaten naar meerdere tv-stations in 
heel Pakistan (zoals o.a. Express News in Sargodha, Din News in Lahore, Dunya 
News in Faisalabad) gegooid. Ook de opnamestudio van de christelijke Gawahi 
Television in Karachi werd door een brandbom verwoest. Bij de meeste aanvallen 
werden pamfletten van extremistische organisaties gevonden.307 Ook werd in 
augustus 2016 het kantoor van een van de grootste nieuws tv-stations door 
aanhangers van de oppositiepartij Muttahida Quami Movement (MQM))aangevallen, 
nadat de partijvoorzitter zijn aanhangers had aangemoedigd media aan te vallen die 
geen verslag deden van hun protestbijeenkomsten.308 
 
Journalisten 
Journalisten zijn beperkt in hun berichtgeving over onderwerpen die de nationale 
veiligheid in brede zin betreffen, zoals bijvoorbeeld ook mensenrechtenschendingen 
tijdens contra terroristische operaties. In de verslagperiode is deze druk op 
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journalisten toegenomen. Aan de ene kant is er intimidatie en geweld tegen 
journalisten door veiligheids- en inlichtingendiensten en politieke partijen, en aan de 
andere kant worden journalisten bedreigd door de Pakistaanse Taliban en 
soortgelijke extremistische groeperingen.309  
 
In de verslagperiode werden ook journalisten vermoord. Hoeveel precies is moeilijk 
na te gaan. In 2014 hadden extremistische organisaties het vooral gemunt op 
journalisten van de Express Media Group. Mensenrechtenorganisaties spreken van 
twee tot zes vermoorde journalisten in 2015. Ook over 2016 zijn de cijfers niet 
eenduidig. Volgens de South Asian Terrorism Portal zouden in 2016 twee 
journalisten zijn gedood. Een van hen was de bekende sjiitische 
mensenrechtenactivist en journalist Khurram Zaki, die in mei 2016 werd 
doodgeschoten door vier schutters in een restaurant in Karachi. Hij had kritische 
stukken gepubliceerd over LeJ en andere extremistische groepen.310 Het Committee 
to Protect Journalists (CJP) neemt ook twee medewerkers van de media in de 
dodenlijst mee, die in augustus bij de aanslag in Quetta omkwamen. Uit vrees voor 
geweld van allerlei kanten oefenen veel journalisten zelfcensuur uit.311  
 
Ook komt het voor dat journalisten worden ontvoerd en spoorloos verdwijnen. In 
augustus 2016 hield Amnesty International een actie voor Zeenat Shahzadi, een 
vrouwelijke journalist die een jaar daarvoor waarschijnlijk door veiligheidstroepen in 
Lahore ontvoerd was. Aan het eind van de verslagperiode was er nog geen 
duidelijkheid over haar situatie.312  
 
Journalisten werkzaam in Baluchistan en FATA maakten in de verslagperiode de 
grootste kans om ontvoerd of gevangen genomen te worden door strijdende 
partijen. Vanwege de onveilige situatie daar noemt de Inter Press Service (IPS) 
FATA een van de meest gevaarlijke plaatsen ter wereld om journalist te zijn.313 

3.4.2 Vrijheid van meningsuiting voor religieuze minderheden 
Religieuze minderheden, waaronder christenen en ahmadi’s, beschikken over eigen 
gedrukte media. Christenen zijn doorgaans vrij om boeken en tijdschriften uit te 
brengen, binnen de grenzen van de blasfemie wetgeving. In de verslagperiode 
waren er echter zowel incidenten van de kant van extremistische groeperingen als 
van de kant van de overheid. Zo ontving de persclub in Quetta in februari 2015 een 
brief van een islamitische groepering die eiste dat vier christelijke journalisten uit de 
club zouden worden gezet. 314 
In oktober 2016 werden elf christelijke tv-zenders geblokkeerd die zowel vanuit 
Pakistan zelf als uit het buitenland uitzendingen verzorgden. Ze zouden niet over de 
juiste licenties beschikken. Moslim tv-kanalen die dezelfde licenties bezaten, konden 
echter blijven uitzenden.315  
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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, zijn bepaalde termen (die volgens moslims een specifieke religieuze 
betekenis hebben) taboe en 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.316  
 
Vooral in de Punjab werd hier scherp op toegezien, zeker nadat de provinciale 
regering van de Punjab in 2015 ahmadi-geschriften verbood. Het verspreiden, 
publiceren en in bezit hebben werd illegaal. Verschillende tijdschriften werden 
verboden. In maart 2015 werd de uitgever van een ahmadi-maandblad 
gearresteerd. De bibliotheek van Rabwah werd leeggehaald en het werd verboden 
om religieuze ahmadi-geschriften zichtbaar in een boekenkast in huis te laten 
staan.317 Een bejaarde boekhandelaar in Rabwah, die al jaren ahmadi-boeken 
verkocht, werd gearresteerd. Hij kreeg acht jaar gevangenisstraf en zijn winkel werd 
geconfisqueerd.318  
 
In december 2016 deden 28 gewapende leden van de antiterrorisme eenheid van de 
provincie Punjab een inval in het hoofdkwartier van de Ahmadiyya gemeenschap in 
Rabwah. Ze arresteerden de directeur van de directie voorlichting, namen mobiele 
telefoons en computers in beslag en verwondden een bewaker. De eenheid was op 
zoek naar de drukkerij van het ahmadi-maandblad Therek-e-Jadid, dat echter bij 
een andere drukkerij werd gedrukt.319 Daarop viel de eenheid die andere drukkerij 
in Rabwah binnen. Ze confisqueerden drukplaten en sloten de drukkerij. Bij de twee 
acties werd tegen negen ahmadi’s proces verbaal opgemaakt en vier van hen 
werden gearresteerd. De aanhoudingen werden verricht op basis van artikel 298-B 
en 298-C (de zogenaamde anti-ahmadi wetgeving).320 

3.4.3 Vrijheid van meningsuiting over religieuze minderheden 
Het negatief spreken of schrijven over religieuze minderheden blijft onbestraft. Op 
internet, in schoolboeken in preken van radicaal islamitische geestelijken, op 
bijeenkomsten, in pamfletten en muurgraffiti kan intolerantie, discriminatie en 
geweld tegen religieuze minderheden vrij worden geuit.  
 
In de media en op internet wordt met name een zeer negatief beeld geschetst van 
de ahmadi-gemeenschap. Soms wordt ook aangezet tot haat en opgeroepen tot 
geweld. Na de aanslag in Peshawar in december 2014 werd een programma 
uitgezonden op de tv waarin een mullah verkondigde dat ahmadi’s samen met de 
VS en de joden verantwoordelijk waren voor de aanslag.321 De autoriteiten 
ondernemen hier in de regel geen actie tegen. Volgens bronnen vertonen kranten 
een wat gevarieerder beeld. Engelstalige kwaliteitskranten zouden in de regel vrij 
neutraal en objectief berichten over de positie van ahmadi’s, terwijl Urdu-talige 
kranten, onder druk van de mullahs, veelal negatief schrijven over de ahmadi-
gemeenschap.322   
 
 
316  Zie ook het vorig thematisch ambtsbericht over de positie van chistenen en ahmadi’s in Pakistan (november  
     2014). 
317  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
318  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2015 (april 2016). 
319  Dit maandblad werd in 2014 verboden, evenals het ahmadi-dagblad de Daily Alfazal, maar het hoger beroep dat 

door de redacties was ingesteld bij het High Court van Lahore liep in 2016 nog, waardoor de tijdschriften konden 
blijven verschijnen. Uit: Press Release Ahmadiyya Pakistan Rabwah (7 december 2016). 

320  Beantwoording kamervragen van Bommel over de politie-inval in het hoofdkwartier van de Ahmadiyya  
     Moslim gemeenschap in Rabwah (21 december 2016). 
321  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2015 (april 2016). 
322  Zie ook het vorige thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen in Pakistan (november 

2014). USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2014, Pakistan (februari 2015.)  
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Ook over christenen word eenzijdig en gekleurd bericht. Ze worden vaak 
afgeschilderd als “een beetje vies”. Het is voorgekomen dat christenen na een 
discriminerend mediabericht werden ontslagen omdat men niet meer met hen wilde 
samenwerken.323  

3.4.4 Vrijheid van vereniging en vergadering 
Voor bijeenkomsten van meer dan vier personen is wettelijk toestemming van de 
politie nodig. Desondanks vonden in de verslagperiode meermalen zonder wettelijke 
toestemming protestoptochten, openbare stakingen en demonstraties plaats, 
sommige met een gewelddadig verloop.324 
 
Artikel 17 van de grondwet garandeert het recht op vereniging. In januari 2016 
telde de International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) ongeveer 45.000 
organisaties die zich in Pakistan met allerlei soorten dienstverlening bezighouden. 
De handelingsruimte voor deze organisaties werd gedurende de verslagperiode 
echter onzeker.325 Zo trad in oktober 2015 de Policy for Regulation of INGO’s in 
werking. Alle internationale ngo’s moesten zich registreren en goedgekeurd worden 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De minister van Binnenlandse Zaken 
had al eerder uitgesproken dat ngo’s zich met spionage en het financieren van 
terrorisme bezig zouden kunnen houden. Ook mochten ze voortaan alleen vooraf 
afgesproken activiteiten in bepaalde gebieden uitvoeren.326 Zodoende konden 
fondsen en activiteiten door de overheid worden gecontroleerd. Indien een (I)ngo 
niet aan de eisen voldeed kon deze worden verhinderd verdere activiteiten uit de 
voeren.327 Activiteiten van de internationale ngo Save the Children waren in juni 
2015 al opgeschort en de Norwegian Refugee Council werd het land uitgewezen. 
Save the Children continueerde de activiteiten later in het jaar in een beperkt aantal 
districten van Pakistan.328 Ook in 2016 werd diverse ngo’s in de Punjab en 
mensenrechtenorganisaties in Islamabad het werken onmogelijk gemaakt met een 
beroep op deze wet. In sommige gevallen werden hun kantoren gesloten en 
verzegeld.329 Ook zouden lokale stafleden van internationale ngo’s thuis worden 
gebeld of lastiggevallen door veiligheidsdiensten.330 In januari 2017 werd de 
autorisatie van 121 lokale ngo’s in Islamabad ingetrokken omdat ze tegen de staat 
gerichte activiteiten zouden ontwikkelen. Eind januari waren enkele ngo’s bezig het 
besluit aan te vechten voor de High Court van Lahore.331  
 
De vrijheid van vereniging en vergadering van christenen werd in de verslagperiode, 
voor zover bekend, door de autoriteiten niet beperkt. De vrijheid van vergadering 
van ahmadi’s echter wel. Zo mogen ahmadi’s geen conferenties of publieke 
bijeenkomsten houden.332 Daarentegen is het extremistische islamitische 
organisaties wel toegestaan om anti-ahmadi manifestaties te houden, ook in 
Rabwah, zoals in paragraaf 2.1.2 beschreven. In april 2015 telde de Jamaat 
Ahmadiyya Pakistan zeventien anti-ahmadi bijeenkomsten in de provincie Punjab. 

 
323  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
324  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
325  ICNL: NGO Monitor: Pakistan (25 januari 2016). 
326  UK Foreign & Commonwealth Commission: Human Rights and Democracy Report 2015- Pakistan (april 2016). 

Human Rights Watch: World report 2016-Pakistan (januari 2016). USDOS: Country Report on Human Rights 
Practices 2015, Pakistan (april 2016). 

327  Amnesty International: The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. Human Rights Watch: World 
Report 2016-Pakistan. Bertelsmann Stiftung Transformation Index: Pakistan Country Report 2016. 

328  De organisatie ging verder in 11 van de 45 districten waarin ze werkzaam was geweest. Zie ook: 
 www.savethechildren.org.  
329  Human Rights Watch: World report 2017-Pakistan 
330  ICNL: NGO Monitor: Pakistan (25 januari 2016). 
331  IRIN: Pakistan NGO’s go to court to fight government crackdown (25 januari 2017). 
332  USCIRF: Annual Report 2015 Pakistan. USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 

2016). 
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Tijdens dit soort bijeenkomsten kunnen voorgangers openlijk oproepen tot geweld 
of moord op ahmadi’s 333 

3.4.5 Vrijheid van godsdienst 
Godsdienst is belangrijk in Pakistan, evenals de vraag of iemand moslim of niet-
moslim is. Het is moeilijk om in een dergelijke omgeving je religie te verbergen.334 
Volgens de Pakistaanse grondwet heeft iedere burger –met uitzondering van de 
ahmadi’s- het recht om zijn geloof te belijden, uit te oefenen en te verspreiden. 
Bovendien heeft iedere gezindte, behalve het ahmadi-geloof, het recht om plaatsen 
van gebed en aanbidding te stichten en hun geestelijke leiders te trainen.335  
 
In de praktijk wordt de vrijheid van godsdienst echter beperkt. Voor ahmadi’s zijn er 
wettelijke bepalingen die het openlijk belijden of uitdragen van het ahmadi-geloof 
strafbaar maken –onder meer in een aparte anti-ahmadi sectie in de blasfemie 
wetgeving (zie paragraaf 3.2.3).336 Hoewel er geen specifieke wetgeving bestaat 
tegen christenen, ondervinden zij ook problemen bij het belijden van hun geloof. 
Alleen in hun eigen christelijke wijken (‘kolonies’) kunnen ze in zekere mate hun 
religie uitoefenen.337  

3.4.5.1 Plaatsen van gebed en aanbidding 
In de verslagperiode werden heiligdommen en gebedsplaatsen van ahmadi’s, 
sjiieten en christenen aangevallen of in brand gestoken, net zoals in voorafgaande 
verslagperiode. Volgens Open Doors zijn in 2016 meer dan honderd kerken of 
gebedsplaatsen van christenen in heel Pakistan aangevallen of vernield.338 Volgens 
de Ahmadiyya Foreign Mission zijn in de afgelopen jaren 147 ahmadi-gebedshuizen 
vernield, in brand gestoken of geconfisqueerd.339 
 
Het bouwen van nieuwe plaatsen van gebed en aanbidding is voor zowel christenen 
als ahmadi’s lastig, hoewel het formeel is toegestaan.340 Zo mogen er bijvoorbeeld 
geen christelijke kerken gebouwd worden op tweehonderd meter van een moskee of 
honderd meter van een moslimwijk. De diensten mogen niet op dezelfde tijden 
worden gehouden als de gebedstijden van de moskee, er mogen geen luidsprekers 
worden gebruikt en het plaatsen of afbeelden van een kruis op de buitenkant van 
een kerk vereist speciale toestemming.  
 
Mede om deze reden houden kleinere evangelische denominaties hun diensten vaak 
bij iemand thuis.341 In oktober 2016 werd in Bahawalpur het gebruik van huiskerken 
door de lokale autoriteiten verboden. Volgens de christelijke organisatie CLAAS was 
dit de eerste keer dat de overheid een christelijk gebedshuis sloot.342 
 
Ahmadi’s mogen geen minaretten op hun moskeeën zetten en mogen hun  
gebedshuizen geen masjid (moskee) noemen. Geregeld worden moskeeën van 
ahmadi’s op last van de autoriteiten geconfisqueerd of afgebroken. Ook worden 
ahmadi’s gedwongen koranteksten te verwijderen die op de muren van hun 
moskeeën waren geschilderd.343   
 
333  Jamaat Ahmadiyya Pakistan: A report on persecution of Ahmadis in Pakistan during the year 2015 (april 2016). 
334  Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). 
335  Artikel 20 van de grondwet.  
336  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
337  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
338  www.opendoors.nl (geraadpleegd in januari 2017). 
339  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Pakistan in november 2016.  
340  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016).   
341  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
342  CLAAS: Pakistani government closes house churches (26 oktober 2016). 
343  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). Zie ook het vorige thematische   

ambtsbericht over de positie van ahmadi’s en christenen (november 2014). 
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Veel ahmadi’s bidden ook in particuliere huizen, vooral als er geen ahmadi- 
moskeeën voorhanden zijn of dat het onveilig is om daar samen te komen.344 Het 
komt voor dat het bidden in huisbijeenkomsten wordt gestimuleerd door de politie, 
met het oog op het bewaren van de openbare orde.345 Volgens berichten wordt door 
radicale moslimleiders veel druk op de autoriteiten uitgeoefend om deze vrijheid 
voor ahmadi’s in te perken.  

3.4.5.2 Begraafplaatsen 
Soms wordt het minderheden onmogelijk gemaakt de laatste riten voor de 
overledenen uit te voeren. In een dorp in de Punjab hadden christenen eind 2014 
land aangekocht voor een begraafplaats. Lokale moslims stelden echter dat er al 
moslims op dat stuk land begraven waren, en beschuldigden daarop 53 christenen 
van blasfemie. Een week later werd deze aangiften echter weer ingetrokken.346 
Begraafplaatsen van ahmadi’s worden ook regelmatig geschonden en grafstenen 
omgegooid.347 In februari 2016 werden ahmadi’s door moslims verhinderd een 
vrouw te begraven op een begraafplaats die al 24 jaar door ahmadi’s als zodanig 
gebruikt werd. Nadat de ahmadi’s toestemming hadden gekregen van een hoge 
politiefunctionaris kon de begrafenis alsnog doorgaan.348 

3.4.5.3 Bekering tot het christendom 
Zoals al gezegd stelt de grondwet dat het iedere burger – behalve ahmadi’s-  
toegestaan is hun geloof te verspreiden en uit te dragen, binnen de grenzen van de 
wet, de zedelijkheid en de openbare orde.  
 
Volgens het jaarlijks rapport over godsdienstvrijheid van het Department of State 
van de VS is evangeliseren in Pakistan toegestaan op voorwaarde dat christenen die 
de bekering van anderen op het oog hebben, niet negatief over de islam spreken en 
zich geen moslim noemen.349 Maar de praktijk is meestal anders, zeker wanneer 
christenen moslims proberen te bekeren. Evangelisatie onder moslims kan worden 
opgevat als een belediging van de islam of van Mohammed, hetgeen kan uitlopen op 
repercussies van orthodoxe moslims of een beschuldiging van blasfemie.350  
 
Iemand die zich tot het christendom bekeert, krijgt over het algemeen problemen. 
De situatie is beter voor iemand die redelijk welvarend is en in een grote stad 
woont, dan voor iemand die op het platteland in armoedige omstandigheden leeft.351 
Maar in heel Pakistan staan mensen van wie bekend is dat dat zij tot het 
christendom bekeerd zijn, bloot aan intimidatie en discriminatie en in sommige 
gevallen zelfs aan bedreiging of geweld door moslim-medeburgers.352 Soms is het 
voor bekeerlingen nodig om hun religieuze identiteit te verbergen, bijvoorbeeld om 
een huis of een baan te krijgen. Religie staat weliswaar niet op een ID, maar via de 
database van de NADRA is iemands religie gemakkelijk op te zoeken.353  
 
Deze kwetsbaarheid geldt in nog grotere mate voor een moslim die zich tot het 
christendom bekeert. Hun positie is veel moeilijker dan die van Pakistani die als 

 
344  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Ahmadis (mei 2016). 
345  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
346  Washington Post: In expansive Pakistan: Christians struggle to find space for cementaries (7 oktober 2014). 
347  Jinnah Institute: State of religious freedom in Pakistan 2015 (januari 2016). Vertrouwelijke bronnen tijdens 

dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
348  www.persecutionofhamdis.org: Attempts to misappropriate an Ahmadiyya graveyard (februari 2016). 
349  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016). 
350  Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). 
351  Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). 
352  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
353  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  



 
Thematisch ambtsbericht over de positie van ahmadi's en christenen in Pakistan 
2014-2016 | april 2017  
 

 

 Pagina 51 van 73
 
 

christen geboren zijn.354 Want hoewel er in Pakistan geen formele wet tegen 
afvalligheid of tegen bekering tot een ander geloof bestaat, kan een moslim volgens 
de islamitische wet nimmer de islam afzweren. Afvalligheid van de islam kan 
volgens de sharia zelfs met de dood worden bestraft.355 Christian Solidarity 
Worldwide meldt dat de bekering van een moslim vaak wordt gemeld aan de lokale 
mullah die een fatwah uitroept, waardoor een familielid van de bekeerling zich 
geroepen kan voelen om de afvallige te doden.356  
 
Overigens zijn bekeringen naar het christendom in de verslagperiode nauwelijks 
bekend.357 Er wordt door de katholieke kerk en de protestantse Church of Pakistan 
niet actief ‘zieltjes gewonnen’, en de christelijke kolonies leven tamelijk geïsoleerd 
en op zichzelf in steden zoals Lahore.358 Katholieke missionarissen uit het buitenland 
kunnen wel speciale visa krijgen, maar komen nauwelijks nog naar Pakistan.359 
Momenteel leven en werken er nog maar enkele buitenlandse missionarissen en 
nonnen. De Katholieke kerk wordt vrijwel helemaal bestuurd door Pakistanen.360  
 
Ook zijn openlijk bekeringsactiviteiten door evangelische christenen in Pakistan niet 
gebruikelijk vanwege het risico op aangifte voor blasfemie of repercussies van 
moslim(groepen). In stedelijke gebieden komt evangelisatie op een terughoudende 
en onopvallende manier in sommige gevallen wel voor.361  
 
Een geloofsgesprek tussen een christen en een moslim wordt over het algemeen 
niet beschouwd als een poging tot bekering of “het preken tegen islam”. Geloof is, 
zoals gezegd, belangrijk in Pakistan en een uitwisseling van gedachten over het 
geloof komt voor. De context is daarbij belangrijk. Het Christian Study Center in 
Islamabad brengt bijvoorbeeld regelmatig christenen en moslims bij elkaar, om 
kennis te maken met en te spreken over geloof. Zo wordt geprobeerd meer begrip 
voor elkaar op te brengen. Op het platteland waar mensen meestal niet geletterd 
zijn en meer onder invloed staan van moslim mullah’s, kan een gesprek over het 
christelijk geloof en de bijbel soms tot problemen leiden.362 In een rapport van 
Jubilee Campaign wordt een voorbeeld genoemd van een christen en een moslim in 
Bahalwalpur, 450 kilometer van Lahore, die in 2014 een discussie hadden over een 
verhaal dat zowel in de bijbel als in de koran is opgenomen. De moslim nam 
aanstoot aan de bijbelse versie en gaf de christen aan wegens blasfemie.363 

3.4.5.4 Bekering tot ahmadi-geloof 
Op grond van artikel 298-C van de Pakistan Penal Code is het ahmadi’s niet 
toegestaan om anderen te bekeren, hoewel het ahmadi-geloof wel een missionair 
karakter heeft.364 Een persoon die ondanks de achterstelling van ahmadi’s ervoor 
kiest zich tot het ahmadi-geloof te bekeren is, volgens de Pakistan Penal Code niet 
strafbaar. Maar als de bekeerling een moslim is, heeft hij of zij te maken met een 
bepaling uit de sharia die afvalligheid van de islam strafbaar stelt. Deze 
 
354  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
355  Er is dan ook nooit iemand wegens afvalligheid strafrechtelijk veroordeeld, volgens de British High Commission 

Islamabad: Letter regarding Christian converts (17 maart 2016). Jubilee Campaign: Review of Christians in 
Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016).  

356  Christian Solidarity Worldwide: Submission to the APPG (november 2015). 
357  UK Home Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christians and Christian converts (mei 2016). 
358  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
359  USDOS: Pakistan 2014 International Religious Freedom Report (oktober 2015).  
360  Vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. USDOS: Pakistan 2015 

International Religious Freedom Report (augustus 2016).  
361  Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). UK Home 

Office: Country Information and Guidance: Pakistan: Christian and Christian converts (mei 2016). 
362  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
363  Het ging om het verhaal over Lot in Genesis. Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting 

change for the future (oktober 2016). 
364  USDOS: Pakistan 2015 International Religious Freedom Report (augustus 2016).  
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bekeerlingen worden volgens ahmadi-bronnen vaak geconfronteerd met verbanning 
uit de familie, sociale segregatie en (soms dodelijk) geweld.365  

3.4.5.5 Gedwongen bekering 
Gedwongen bekeringen kwamen ook in deze verslagperiode voor, vooral van 
meisjes. Geregeld worden niet-moslim meisjes ontvoerd, verkracht en/of 
uitgehuwelijkt aan een moslimman. Hindoeorganisaties schatten dat het in Sindh 
om driehonderd tot duizend hindoe-meisjes per jaar gaat.366 Ook christelijke meisjes 
zijn in de verslagperiode ontvoerd, uitgehuwelijkt en gedwongen bekeerd. 
Sommigen wordt wijsgemaakt dat ze door hun bekering en huwelijk allerlei 
tegemoetkomingen en gunsten kunnen krijgen voor hun familie.367 Schattingen over 
hun aantal lopen uiteen van tientallen tot honderden meisjes per jaar. De meesten 
zijn tussen twaalf en zestien jaar en wonen op het platteland.368  
In de verslagperiode was er een bericht over gedwongen bekering van christenen, 
die door moslimburen voor de keuze werden geplaats om zich te bekeren tot de 
islam of het dorp te verlaten.369  

3.4.6 Arrestaties en detenties 
Hoewel de grondwet van Pakistan willekeurige arrestaties verbiedt, hielden de 
autoriteiten zich hier niet altijd aan.370 Tijdens de verslagperiode kwamen 
willekeurige arrestaties geregeld voor. Ook ahmadi’s en christenen werden soms 
zomaar opgepakt. Een voorbeeld is de arrestatie van de voorganger van de 
Christians from Christian Life Ministeries die in mei 2016 samen met 41 andere 
gelovigen werd gearresteerd op verdenking van terrorisme. Zij kwamen de kerk uit 
toen ze tijdens de dienst hoorden dat een jongen op straat door de politie werd 
mishandeld. Een christelijke bron meldt dat de mannen in de gevangenis werden 
gemarteld voordat ze werden vrijgelaten. Tegen de politie werd later een klacht 
ingediend.371 Ook werden soms ahmadi’s en christenen zonder enig bewijs van 
blasfemie beschuldigd en gearresteerd. Door het amendement op de grondwet in 
2015 werd het onder de Protection of Pakistan Act mogelijk een verdachte negentig 
dagen voor ondervraging in preventieve detentie vast te houden. Dat was voorheen 
dertig dagen.372 
 
De gevangenissen in Pakistan zijn overvol en de omstandigheden zijn over het 
algemeen slecht. Internationale organisaties zoals het Rode Kruis krijgen nauwelijks 
toegang tot gevangenissen. Op onregelmatige basis worden gevangenissen en 
detentiecentra bezocht door een soort ombudsman voor gevangenen.373  
Volgens bronnen vinden in Pakistaanse gevangenissen mishandelingen, martelingen 
en buitengerechtelijke executies plaats. Gevangenen die tot een religieuze 
minderheid behoren, worden vaak onder slechtere omstandigheden vastgehouden 
dan andere gevangenen. Ze zitten bijvoorbeeld vaker in eenzame opsluiting. Tevens  
worden ze naar verluidt ook vaker het slachtoffer van geweld of marteling door 

 
365  www.persecutionofahmadis.org. 
366  UK Foreign & Commonwealth Office: Pakistan- in year update- (juli 2016). National Commission for Justice and  
     Peace: Fact sheet: Forced conversions and marriages; situation in Pakistan (2014). Vertrouwelijke bronnen  
     tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
367  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
368  Aantallen van 100 tot 700 meisjes jaarlijks worden genoemd in het rapport uit 2014 Forced marriages and forced 

conversions in the Christian community of Pakistan van de Movement for Solidarity and Peace in Pakistan. Een 
vertrouwelijke bron tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016 wist van 16 meisjes in 2016.  
Jubilee Campaign: Review of Christians in Pakistan: promoting change for the future (oktober 2016). 

369  Deutsche Welle: Christians in a Pakistani village threatened: convert or leave (13 mei 2016). 
370  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
371  British Pakistani Christian Association: Lawyer successfully wins petition for investigation into police corruption (5 

juli 2016). 
372  UK Foreign & Commonwealth Commission: Human Rights and Democracy Report 2014- Pakistan (maart 2015). 
373  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
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medegevangenen of bewaarders, in het bijzonder als zij verdacht worden van 
blasfemie.374 Uit eind 2014 zijn twee voorvallen bekend van moord door 
politieagenten in de gevangenis op gevangenen die vastzaten voor blasfemie.375 

3.4.7 Mishandeling en marteling 
De Pakistaanse politie en veiligheidsdiensten hebben zich in de verslagperiode  
schuldig gemaakt aan mishandeling en foltering van personen die in voorlopige 
bewaring of detentie verbleven.376 De ngo Human Rights Commission of Pakistan 
noemt marteling in gevangenissen een van de meest ernstige 
mensenrechtenschendingen waar Pakistan door de jaren heen mee te maken 
heeft.377 Het gaat dan bijvoorbeeld om afranselen met knuppels en zwepen, het 
uitdoven van sigaretten op gedetineerden, langdurige isolatie, het uittrekken van 
nagels, het toedienen van elektrische schokken en onthouding van voedsel of 
slaap.378 Marteling wordt regelmatig gebruikt om bekentenissen af te dwingen.379  
 
Volgens de ngo Society for Human Rights and Prisoners’ Aid (SHARP) werden er in 
2014 waarschijnlijk 7.800 mensen in de gevangenis gemarteld. In 2015 zou het 
gaan om meer dan zesduizend gevallen. Volgens ahmadi- en christelijke bronnen 
lopen ahmadi’s en christenen meer kans om slachtoffer te worden van mishandeling 
en foltering dan andere groepen.380  
 
Het komt voor dat gevangenen in de gevangenis door de politie worden vermoord. 
Volgens de ngo Human Rights Commission of Pakistan zijn in 2015 vier gevangenen 
overleden als gevolg van marteling in de gevangenis, terwijl er een gedetineerde 
door zijn medegevangenen was doodgeslagen. Verder kwamen in dat jaar 46 
gevangenen door ziekte en verwaarlozing in de gevangenis om het leven.381 Als 
verklaring voor het overlijden geeft de politie aan dat er een gevecht heeft 
plaatsgevonden of dat de gevangene verzet heeft gepleegd. Soms wordt als oorzaak 
een hartaanval gemeld, zoals in mei 2016 het geval was bij de dood van een 
medewerker van een politieke partij die door de Rangers in Karachi gevangen was 
genomen. Zijn lichaam vertoonde echter sporen van marteling.382 
In de verslagperiode waren er ook berichten over twee christelijke mannen die, 
volgens de familie valselijk, van diefstal werden beschuldigd en in de gevangenis na 
marteling tijdens het vooronderzoek overleden.383  

 
374  International Commission of Jurists: On trial: the implementation of Pakistan’s blasphemy laws (november 

2015). USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). UK Home Office: Country 
Information and Guidance: Pakistan: Prison conditions (juni 2016). International Rehabilitation Council for 
Torture Victims: Torture in Pakistan (september 2014). 

375  In oktober 2014 schot een politieagent een voor blasfemie veroordeelde man dood in zijn cel en in november 
2014 sloeg een politieagent een gevangene met een bijl dood omdat hij blasfemische opmerkingen gemaakt zou 
hebben. USCIRF: Annual Report 2015. Asia Human Rights Commission: Pakistan: of glorifying religious 
extremism and intolerance (oktober 2014). 

376  Human Rights Watch: This Crooked System- Police Abuse and Reform in Pakistan (september 2016). USDOS: 
Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Human Rights Commission of Pakistan: 
Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). Human Rights Watch: World report 2016 –Pakistan. 

377  Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). USDOS: 
Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 

378  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
379  Amnesty International: Pakistan; two executions for non-terrorism offences a disturbing and dangerous 

escalation (februari 2015). Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of human rights in 2014 
(maart 2015). En: Annual Report. State of Human Rights in 2015 (maart 2016). Asian Legal Resource Centre: 
Government undermines the people’s Right to Life (februari 2016). 

380  USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). 
381  Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights in 2015 (maart 2016). 
382  Asian Legal Resource Centre: Pakistan- Extrajudicial killings make a mockery of failed judicial institutions (2 juni 

2016) 
383  www.asianews.it: Pakistan Lahore 20 year old Christian tortured and killed by police (3 december 2015). Morning 

star News: Police in Pakistan torture Christian to death, family says (16 januari 2016). 
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3.4.8 Verdwijningen en buitengerechtelijke moorden 
Pakistan heeft als een van de weinige landen de International Convention for the 
protection of all persons from enforced disappearance niet ondertekend. 
Verdwijningen en ontvoeringen van gewone burgers, journalisten en 
mensenrechtenverdedigers kwamen in de hele verslagperiode voor.384 In 2015 
werden 1.390 verdwijningen gemeld bij de Commission of Inquiry on Enforced 
Disappearances. In de eerste zeven maanden van 2016 werden 510 gevallen 
gemeld en in de zes jaar van haar bestaan heeft deze commissie 3.522 
verdwijningen onderzocht. In 2.105 gevallen werd de persoon zelf of informatie over 
de persoon gevonden.385 Veel ontvoeringen tegen losgeld worden uitgevoerd door 
militante islamitische organisaties, die het vragen van losgeld als een gemakkelijk 
bron van inkomsten beschouwen.386  
 
In januari 2017 verdwenen vijf Pakistaanse mensenrechtenactivisten die op internet  
kritische blogs hadden schreven. Een van hen was een Pakistaan die met zijn gezin 
al jaren in Nederland woont en bij familie in Lahore op bezoek was. In de dagen 
daarna verschenen diverse berichten op sociale media waarin de verdwenen 
mannen van blasfemie werden beschuldigd. Eind januari 2017 werden vier van de 
vijf mannen weer vrijgelaten. Het bleef lang onduidelijk of de mannen door de 
overheid of door islamitische groeperingen waren ontvoerd. Pas weken later maakte 
de Nederlandse blogger bekend door de Pakistaanse inlichtingendienst te zijn 
ontvoerd.387  
 
Buitengerechtelijke moorden door paramilitairen, politie en inlichtingendiensten zijn 
volgens de Asia Human Rights Commission endemisch geworden in Pakistan. Mede 
door bepalingen uit de Pakistan Protection Act konden deze diensten in de 
verslagperiode verdachten doodschieten, zonder daarvoor verantwoording af te 
hoeven leggen. Een verdenking van terrorisme of geweld is voldoende.388 De Human 
Rights Commission of Pakistan schatte in 2015 dat er 2.108 mannen en zeven 
vrouwen zijn omgekomen bij een treffen met politie en paramilitairen.389 Ook 
kunnen verdachten tijdens militaire operaties worden opgepakt en zonder proces 
verdwijnen in detentiecentra. Een ex-officier van de militaire juridische afdeling 
spreekt over ongeveer zesduizend verdachten die soms al vanaf 2009 in militaire 
interneringskampen in het westen van het land zijn opgesloten. Door een 
amendement op de Pakistan Army Act in 2015 kunnen zij door militaire rechtbanken 
met terugwerkende kracht worden berecht. Op deze manier doken er in de 
verslagperiode geregeld sinds lang verdwenen personen op.390 
 
Vooral bewoners van Baluchistan hebben volgens meerdere bronnen te maken met 
verdwijningen en buitengerechtelijke moorden door staatsorganisaties die de orde 
moeten handhaven. Een ngo uit Baluchistan geeft aan dat het om ongeveer 

 
384  Asian Human Rights Commission: Pakistan: Impunity shrouds disappearances (februari 2016). BBC News: 

Zeenat Shahzadi: fears for missing Pakistan reporter (11 mei 2016). Human Rights Watch: Investigate killing of 
rights activist (10 mei 2016). 

385  Human Rights Commission of Pakistan: The case against enforced disappearance – a heinous crime (3ugustus 
2016). En: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). 

386  Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). 
387  De Volkskrant: Kritische bloggers zijn vogelvrij in Pakistan (12 januari 2017). En: Vier ontvoerde bloggers terug.   

News 24: Abducted Pakistani blogger flees to Netherlands, breaks silence (9 februari 2017). Washington Post: 
Abduction of Pakistani bloggers triggers fear and a debate (15 februari 2017). 

388  Asia Human Rights Commission: Impunity shrouds disappearances (17 februari 2016). 
389  Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). 
390  Immigration and Refugee Board of Canada: Police corruption; …..procedures to submit a complaint against the 

police (2012-2016) (14 januari 2016). Asian Legal Resource Centre: Pakistan: rights safeguards rendered 
meaningless in the face of extrajudicial killings (5 juni 2015). Dawn: Military courts quietly given powers to try 
internment centre suspects (24 augustus 2015). USDOS: Country Report on Human Rights Practices 2015, 
Pakistan (april 2016). Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016. 
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achttienduizend verdwenen personen zou gaan die nog steeds niet terecht zijn.391 
De meeste verdwijningen laten geen sporen na, maar soms worden met kogels 
doorzeefde lijken gevonden.392 In Zuid-Waziristan werden in maart 2015 
bijvoorbeeld dertien lijken van personen opgegraven die in januari 2015 door 
militairen waren gearresteerd.393 Het komt voor dat ontvoerde personen weer 
terugkeren. In december 2016 werd bijvoorbeeld de mensenrechtenactivist Wahid 
Baloch uit Baluchistan vier maanden na zijn ontvoering in de buurt van Karachi weer 
vrijgelaten.394  
 
In Karachi zouden de Rangers bij hun acties om de stad veiliger te maken, 
verantwoordelijk zijn voor talloze buitengerechtelijke moorden op burgers. In 2014 
werden bijna zevenhonderd doden in Karachi geregistreerd in de statistieken. De 
ngo Human Rights Commission of Pakistan constateerde in 2015 een stijging in het 
aantal buitengerechtelijke moorden in Karachi, maar het werkelijke aantal blijft 
onduidelijk. Als doodsoorzaak wordt soms verzet bij arrestatie opgegeven; soms 
wordt gezegd dat een verdachte een gewelddadige confrontatie met de politie heeft 
uitgelokt.  
 
Onder de ontvoerde personen in Karachi bevonden zich naar verhouding veel leden 
van de politieke oppositiepartij MQM. In augustus 2015 gaf de partij aan dat 151 
medewerkers vermist waren en waarschijnlijk 55 van hen tijdens 
veiligheidsoperaties door de Rangers waren vermoord.395 In mei 2016 kwam een 
MQM-medewerker in de gevangenis om het leven. Bij de autopsie in een ziekenhuis 
werden bewijzen van marteling op zijn lichaam gevonden. De Rangers  weten zijn 
dood aan een hartaanval, maar de commandant van het leger heeft onderzoek naar 
de doodsoorzaak bevolen.396 

3.4.9 Doodstraf 
Een van de punten in het NAP betrof het opheffen van het moratorium op de 
doodstraf. Eerst alleen voor daden van terrorisme en vanaf maart 2015 ook voor 27 
andere halsmisdaden, zoals moord, verraad en verkrachting.397 In 2015 en 2016 
(tot november) werden volgens schattingen 425 veroordeelden die door civiele 
rechtbanken waren veroordeeld, geëxecuteerd door ophanging. Voor het grootste 
deel waren dit al eerder veroordeelde criminelen en geen terroristen. Door militaire 
rechtbanken werden tot en met november 2016 81 verdachten gevonnist, waarbij 
77 keer de doodstraf werd uitgesproken. In twaalf gevallen is deze uitgevoerd. Er 
zitten nog ongeveer achtduizend veroordeelden op uitvoering van de doodstraf te 
wachten in diverse gevangenissen. Hoeveel christenen of ahmadi’s daarbij zijn, is 
onbekend want er zijn geen actuele registers beschikbaar.398  

 
391  The Voice of Baloch Missing Persons in: Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human 

Rights 2015 (maart 2016). 
392  Amnesty International; The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. Asia Human Rights 

Commission: Impunity shrouds disappearances (17 februari 2016). USDOS: Country Report on Human Rights 
Practices 2015, Pakistan (april 2016). Human Rights Watch: World report 2016-Pakistan. 

393  UK Foreign & Commonwealth Office: Pakistan- in year update- July 2015. 
394  Amnesty International: Human Rights defender reunited with family (22 december 2016). 
395  Human Rights Commission of Pakistan: Annual Report. State of Human Rights 2015 (maart 2016). USDOS: 

Country Report on Human Rights Practices 2015, Pakistan (april 2016). Human Rights Watch: World report 2016-
Pakistan (januari 2016). Asian Legal Resource Centre: Pakistan: rights safeguards rendered meaningless in the 
face of extrajudicial killings (5 juni 2015). En: Pakistan- Extrajudicial killings make a mockery of failed judicial 
institutions (2 juni 2016). Reuters: Extrajudicial killings rise in Pakistan police crackdown in Karachi (augustus 
2015). Amnesty International: The state of the world human rights 2015/2016 – Pakistan. 

396  Human Rights Watch: Investigate killing of right activist (10 mei 2016). 
397  Een overzicht van deze overtredingen is te vinden op http://hrcp-web.org/hrcpweb/death-penalty-offences. 

Human Rights Watch: World Report 2016-Pakistan. Amnesty International: The state of the world’s human 
rights. 2015/2016- Pakistan. 

398  Bronnen voor de alinea over de doodstraf: Asian Legal Resource Centre: Pakistan: rights safeguards rendered 
meaningless in the face of extrajudicial killings (5 juni 2015). UK Foreign & Commonwealth Office: Human Rights 
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Naar verluidt worden er ook geestelijk gestoorden en minderjarigen tot de dood 
veroordeeld, of personen die nog minderjarig waren toen ze hun misdaad begingen. 
De Asian Legal Resource Center schatte begin 2016 dat ongeveer duizend mensen 
op de voltrekking van de doodstraf wachten voor misdaden die ze hadden begaan 
toen ze minderjarig waren.399 In 2015 zouden naar verluidt negen van hen 
daadwerkelijk zijn opgehangen en drie in 2016.400 Dit wekte in de verslagperiode 
veel internationale verontwaardiging. Ook de vraag of een schizofrene man ter dood 
kon worden gebracht werd in Pakistan onderwerp van discussie.401 Tevens was er 
ophef over de doodstraf van een verdachte die tijdens zijn detentie door een ziekte 
verlamd was geraakt en in een rolstoel zat. Hij kon niet worden opgehangen, omdat 
de wet eist dat een veroordeelde op zijn voeten staat opdat deze kan worden 
opgehangen. Zijn straf werd in de praktijk omgezet in levenslang hoewel hij formeel 
nog op de gang van ter dood veroordeelden bleef zitten.402   
 
In principe kunnen ter dood veroordeelden in laatste instantie de president 
verzoeken hen gratie te verlenen. Naar verluidt is geen van de vierhonderd petities 
die sinds het opheffen van het moratorium zijn ingediend, door de president 
ingewilligd.403  
  

 
& Democracy Report -2015 Pakistan (april 2016). Vertrouwelijke bron in berichtenverkeer (oktober 2016).  
Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  

399  Asian Legal Resource Centre: Government undermines the peoples right to life (19 februari 2016). 
400  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.  
401  Idem. 
402  Idem. 
403  Idem. 
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4 Terugkeer 
 

4.1 Afghaanse vluchtelingen 
 
Pakistan herbergt volgens UNHCR ongeveer 1.5 miljoen geregistreerde Afghaanse 
vluchtelingen en naar schatting een miljoen niet-geregistreerde.404 Sinds 2002 
ondersteunt UNHCR vrijwillige terugkeer naar Afghanistan. Ook in het NAP gaat een 
punt over Afghaanse vluchtelingen. In 2015 werden duizenden Afghanen door 
Pakistan teruggestuurd.405 De International Organisation for Migration (IOM) meldde 
in 2015 ongeveer 119.000 Afghanen zonder documenten te hebben geholpen na 
hun terugkeer in Afghanistan.  
 
Over 2016 waren dat er bijna 250.000.406 UNHCR faciliteerde in 2016 de 
repatriëring van meer dan 380.000 geregistreerde Afghanen, maar waarschuwde de 
internationale gemeenschap in juli 2016 dat Pakistan bezig was om grote aantallen 
Afghanen het land uit te zetten. Een half jaar later werd UNHCR zelf ervan 
beschuldigd medeplichtig te zijn aan de Pakistaanse campagne om Afghanen terug 
te sturen. De VN-organisatie zou in het rapport van Human Rights Watch terugkeer 
extra hebben gestimuleerd door de financiële bijdrage te verhogen van tweehonderd 
naar 400 US$, zonder de terugkeerders accuraat te informeren over de 
veiligheidssituatie in Afghanistan.   
 
De situatie van de Afghaanse vluchtelingen die in Pakistan bleven, was lange tijd 
onzeker. Hun Proof of Registration Cards, die hen recht op verblijf en 
bewegingsvrijheid binnen Pakistan gaf, zou op 31 december 2016 aflopen. In 
november 2016 werd die periode met een jaar verlengd. 407 
 

4.2 In- en uitreizende ahmadi’s en christenen 
 
Sinds 2010 heeft de EU een terug-en overnameovereenkomst met Pakistan. De 
uitvoering van de overeenkomst verloopt niet altijd even soepel. In 2015 schortte 
de Pakistaanse autoriteiten de overeenkomst tijdelijk op.  
 
Ahmadi's en christenen met geldige reisdocumenten ondervinden geen problemen 
bij uitreis vanwege hun religie. Beide groepen ondervinden voor zover bekend ook 
geen problemen bij terugkeer vanwege hun religie.408  
 
Alle vrijwillige en gedwongen terugkeerders worden bij aankomst in Pakistan 
ondervraagd door de Federal Investigation Agency (FIA).409 Zolang terugkeerders 
geen Pakistaanse wetten hebben overtreden en geldige documenten hebben, 
kunnen ze doorreizen. Wanneer iemand echter terugkeert zonder (reis- of 
identiteits-) documenten die in Pakistan zijn uitgevaardigd, zal de FIA verder 

 
404  Voice of America: UN prods Pakistan to deal with Afghan refugees (27 februari 2016). 
405  Human Rights Watch: Pakistan: stop forced returns of Afghans (21 februari 2015). Radio Free Europe: Afghan       

refugees flock home amid claims of intimidation, harassment (4 maart 2015). 
406  Zie voor actuele aantallen http://afghanistan.iom.int/ (geraadpleegd in januari 2017). IOM Afghanistan: IOM 

launches socio-economic survey of Afghan returnees from Pakistan (16 december 2016). 
407  Dawn: Afghan refugees to be repatriated by december 2017 (24 november 2016). Pakistan Today: Pakistan 

sends registred Afghan refugees back to Afghanistan (18 november 2016). 
408  Mailwisseling met vertrouwelijke bron van april 2014.  
409  De FIA houdt zich bezig met immigratie, terugkeer en de bestrijding van (mensen)smokkel. 
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vragen. Iemand die Pakistan is uitgereisd met vervalste documenten (paspoort of 
visum) kan voor nader onderzoek veertien dagen worden gedetineerd.410    
 
Pakistanen die terugkeren nadat hun asielverzoek is afgewezen worden over het 
algemeen niet bestraft. Er is geen wet die hen verbiedt in het buitenland de 
vluchtelingenstatus aan te vragen. Wanneer er in Pakistan echter een strafrechtelijk 
onderzoek tegen hen lopen, worden ze bij terugkeer gearresteerd. Of dat ook geldt 
voor aantijgingen wegens blasfemie is niet duidelijk.411  
  
Er is een bron die aangeeft dat Pakistaanse christenen die in 2014 Thailand werden 
uitgezet en terugkwamen met een stempel van hun uitzetting in hun reisdocument, 
bij terugkeer stevig werden ondervraagd en daarbij in enkele gevallen werden 
afgeperst.412 
 
De FIA heeft een migratie-database van personen die in de aandacht van de 
organisatie staan of hebben gestaan. Het is onduidelijk of er hierbij sprake is van 
een zwarte lijst. Ook is niet bekend of de database in de verslagperiode verbonden 
was met paspoortgegevens van de NADRA.413 
 
Economische asielzoekers uit Pakistan (voor het merendeel arme, ongeletterde 
jongeren uit de Punjab die via de landroute met mensensmokkelaars naar het 
westen komen) van wie het asielverzoek is afgewezen, kunnen weliswaar zonder 
straf van de overheid terugkeren maar hun ontvangst thuis is onzeker. Als ze er in 
geslaagd zijn als illegaal langere tijd in het westen te blijven en ze hebben kunnen 
werken en geld naar huis kunnen sturen om de leningen bij familieleden af te 
betalen, dan kunnen ze ongehinderd terugkeren. Als ze terugkeren of worden 
teruggestuurd zonder geld naar huis te hebben gestuurd, worden ze thuis door de 
omgeving met minachting overladen. Sommigen proberen het daarom keer op keer 
opnieuw.414  
 

4.3 Standpunt UNHCR  
 
Het standpunt van UNHCR ten aanzien van religieuze minderheden in Pakistan is in 
januari 2017 gewijzigd.415 UNHCR achtte het nodig de zogenaamde Eligibility 
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious 
Minorities from Pakistan uit 2012 bij te werken ten aanzien van ahmadi’s.  
 
UNHCR geeft in de nieuwe Guidelines aan dat asielaanvragen van leden van 
religieuze minderheden uit Pakistan extra zorgvuldig moeten worden onderzocht. 
Afhankelijk van het individuele geval hebben religieuze minderheden zoals 
bijvoorbeeld christenen en hindoes mogelijk internationale bescherming nodig. Bij 
ahmadi’s acht UNHCR deze behoefte zelfs aannemelijk, gezien de wijdverspreide en 
geïnstitutionaliseerde vormen van discriminatie van ahmadi’s als groep door de 
overheid en de samenleving (bijvoorbeeld door de blasfemie- of anti-ahmadi 

 
410  Office of Immigration and Nationality van Hongarije ism EU: Fact finding mission in Pakistan country report for 

2015.  
411  EASO noemt in het Country of Origin Information Report-Pakistan Country Review uit 2015. 
412  National Commission for Justice and Peace: Human rights monitor 2014-2015. A report on the religious 

minorities in Pakistan (2015). 
413  Office of Immigration and Nationality van Hongarije ism EU: Fact finding mission in Pakistan country report for   
     2015. 
414  Vertrouwelijke bronnen tijdens dienstreis naar Islamabad en Lahore in november 2016.. 
415  UNHCR: Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Members of Religious Minorities  
     from Pakistan (januari 2017). 
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wetten), en het gebrek aan overheidsbescherming tegen geweld en intolerantie van 
militante groeperingen en de samenleving.  
 
Bij de beslissing over welke religieuze minderheden internationale bescherming 
nodig hebben, betrekt UNHCR voorts de vraag of er bij terugkeer van afgewezen 
asielzoekers een binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief voorhanden is. Voor 
Pakistan wordt in dit verband specifiek gekeken naar het risico op strafvervolging op 
grond van de blasfemie wetgeving of anti-ahmadi wetten; het risico op sektarisch 
geweld of schadelijke behandeling door militante groeperingen of andersoortig 
geweld vanuit de samenleving of de autoriteiten.  
 
Voor ahmadi’s spelen al deze factoren volgens UNHCR een rol. Het standpunt ten 
aanzien van ahmadi’s is in de Eligibility Guidelines van 2017 dan ook aangescherpt. 
Waar UNHCR in 2012 in uitzonderingsgevallen nog een mogelijk vlucht- of 
vestigingsalternatief zag, bijvoorbeeld in Rabwah, staat in de Guidelines van 2017  
dat er voor ahmadi’s die gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging op grond 
van religie geen binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief voorhanden is. Leden 
van de ahmadi-gemeenschap kunnen daarom, afhankelijk van de individuele 
situatie, in aanmerking komen voor internationale bescherming.  
 
Het standpunt ten aanzien van christenen, hindoes en andere religieuze 
minderheden is in de Guidelines van 2017 ongewijzigd gebleven. Behalve geweld 
van landelijk opererende, sektarische groeperingen is ook (mogelijke) 
strafrechtelijke vervolging op grond van de blasfemie-wet als beweegreden voor 
internationale bescherming opgenomen. Personen die hieraan hebben bloot gestaan, 
hebben over het algemeen geen binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief. Ook 
kunnen leden van religieuze minderheden die in schuldslavernij werken, of te maken 
hebben gehad met een gedwongen huwelijk, gedwongen bekering, eerwraak of 
andere ernstige vormen van discriminatie - afhankelijk van het individuele geval- in 
aanmerking komen voor internationale bescherming.  
 
Delen van Pakistan waar sprake is van aanhoudende onveiligheid, militaire operaties 
en tegenaanvallen van militante groeperingen, komen volgens UNHCR over het 
algemeen niet in aanmerking als binnenlands vlucht- of vestigingsalternatief.  
 
 
. 
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5 Bijlage I- Afkortingen 

ACLED    Armed Conflict Location and Event Data Project 
AI      Amnesty International 
BLA     Baluchistan Liberation Army 
BLF     Baloch Liberation Front 
BRA     Baloch Republican Army 
CPJ      Commission to Protect Journalists 
EASO    European Asylum Support Office 
FATA    Federally Administered Tribal Areas 
FIA     Federal Investigation Agency 
FIR     First Information Report 
HRW     Human Rights Watch 
ICG     International Crisis Group 
ICJ      International Commission of Jurists 
IMU     Islamic Movement of Uzbekistan 
ISI     Inter Services Intelligence 
JEM     Jaish-e-Mohammed 
JuA     Jamaat-ul-Ahrar 
KP     Khyber-Pakhtunkhwa 
LeJA     Laskar-e-Jhangvi Al Alami 
LI      Lashkar-e-Islam 
MQM     Muttahia Quami Movement 
NACTA    National Counter Terrorism Authority 
NADRA    National Database and Registration Authority 
NAP     National Action Plan 
NISP     National Internal Security Policy 
PEMRA    Pakistan Electronic Media Regulatory Authority 
PICCS    Pakistan Institute for Conflict and Security Studies 
PIPS     Pakistan Institute for Peace Studies 
PPA     Protection of Pakistan Act 
SATP    South Asia Terrorism Portal 
SHARP    Society for Human Rights and Prisoners’ Aid 
SMP     Sipah-e-Muhammed Pakistan  
SSP     Sipah-i-Sahaba Pakistan 
TTP     Tehrik-e-Taliban Pakistan 
UNOCHA   United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs 
USCIRF   United States Commission on International Religious Freedom 
USDOS    United States Department of State 
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7 Bijlage III-Blasfemie wetgeving 

Chapter XV of offences relating to religion 
 
Artikel 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, defies 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 298: Uttering words, etc. with deliberate intent to wound religious feelings 
Whoever, with the deliberate intention of wounding the religious feelings of any 
person utters any word or makes any sound in the hearing of that person or makes 
any gesture in the sight of that person or places any object in the sight of that 
person, 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-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, defies 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 
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(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. 
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8 Bijlage IV- Various affidavits required from a muslim in Pakistan 
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9 Bijlage V- kaart van Pakistan 

 
 
 

 
 
 
 

 


