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Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, 

Hierbij vragen wij dringend uw aandacht voor de intensivering van onderdrukking en 

vervolging van atheïsten, humanisten en vrijdenkers door de Pakistaanse overheid en 

bevolking.  

De actieve vervolging begon in januari 2017 met de ontvoering en gevangenneming van 

tenminste vijf mannen door veiligheidsdiensten in Pakistan: Ahmad Waqass Goraya (of 

Waqas Goraya), Asim Saeed, Salman Haider (alias Sallu Bhai), Ahmed Raza Naseer en 

Samar Abbas werden beschreven als atheïstische, liberale en seculiere bloggers en 

beschuldigd van ‘blasfemie’ dat in Pakistan bestraft kan worden met de dood. Na 

bedreiging en marteling werden zij na 3 weken weer vrijgelaten. 

Half maart ontving Pakistan 27 leden van de OIC, organisatie van islamitische landen, en 

werd het ‘probleem van blasfemie op internet’ besproken. 

Kort daarop werden in maart 2017 tenminste twee ‘atheïstische’ gebruikers van social 

media gearresteerd op beschuldiging van ‘blasfemie’; namelijk Abdul Waheed, met 

bloggersnaam: Ayaz Nizami en blogger Rana Noman.  

De Pakistaanse Minister van Binnenlandse Zaken meldt dat er strafrechtelijk onderzoek 

wordt gedaan naar tientallen seculiere bloggers en internetgebruikers.  

 

Er is zelfs druk uitgeoefend op een in Nederland wonende Pakistaan, één van de 

oprichters van de AAAP. Hij is gebeld door, zo meent hij, de Pakistaanse 

veiligheidsdienst die wilde dat hij de ware identiteit achter de bloggersnaam vrijgaf van 

seculiere bloggers. Hem werd bovendien gezegd dat Nederland om zijn uitlevering 

gevraagd zou worden en die van zijn vrouw Fauzia Ilyas, eerste oprichter van de AAAP, 

omdat een deel van de blasfemische blogs tot hen te herleiden is. Beide kregen in 

Nederland asiel omdat zij in Pakistan vervolgd worden voor blasfemie en het oprichten 

van de AAAP. 



 

 

 

 

Bij meerdere seculiere bloggers in Pakistan is politie aan de deur geweest, de meeste 

zijn ondergedoken, maar kunnen het land niet verlaten omdat ze op een no-exit lijst zijn 

gezet. 

 

De Pakistaanse regering is een offensief begonnen om ‘blasfemie’ van internet te 

verwijderen, volgens de Minister van Binnenlandse Zaken met actieve steun van 

Facebook, waardoor websites en sociale media accounts geblokkeerd worden in maart 

2017. 

 

Advertenties in de kranten van Pakistan waarin vrijheid van meningsuiting benadrukt 

wordt met vervolgens een rij van uitzonderingen, alle gerelateerd aan blasfemie en 

beledigen van religie, en de –zware- straffen daarvoor.  

 

Justice Shaukat Aziz Siddiqui, een rechter van het Hooggerechtshof in Islamabad, die 

blasfemie ‘de hoogste vorm van terrorisme’ noemt, heeft de Pakistaanse Minister van 

Binnenlandse Zaken verweten dat hij heeft nagelaten ambassadeurs op het matje te 

roepen van landen waar de blasfemische internetteksten mogelijk vandaan komen. 

Nederland is in het rechtbankverslag en in de Pakistaanse media genoemd als bron van 

blasfemische inhoud in de personen van Fauzia Ilyas and Syed a Gilani, oprichters van 

de Atheïstische en Agnostische Alliantie Pakistan (AAAP) waarvan de arrestant Ayaz 

Nazimi vice-president is.  

 

Na zijn arrestatie is op Twitter dagenlang de hashtag #HangAyazNazimi trending 

geweest en de volkswoede is nog niet bekoeld.  

 

Uitgebreide informatie over de gebeurtenissen vindt u in de bijlage. 

 

In veel landen, zijn het mensenrechtenactivisten, politieke activisten en vrijdenkers die 

religie-kritisch zijn en het geloof vaarwel zeggen, juist omdat zij de religieuze 

voorschriften en politieke dominantie als onverenigbaar zien met mensenrechten, 

waaronder vrouwenrechten, homorechten, vrijheid van levensovertuiging en 

meningsuiting. Zij zijn dikwijls de mensen die strijden voor vrijheid en openheid, met 

gevaar voor eigen leven. In landen als Pakistan, Saoedi-Arabië, Egypte en Bangladesh 

worden zij vervolgd en – vaak zelfs met de dood - bedreigd door overheid en 

medeburgers. De positie van ongelovigen in een land is doorgaans een goede 

graadmeter voor vrijheid en democratie. 

 

Wij zijn verheugd dat Nederland in haar buitenland beleid actief opkomt voor vrijheid 

van godsdienst en levensbeschouwing, zoals in paragraaf 2.6 van de 

Mensenrechtenrapportage staat vermeld.  

 

  



 

 

 

Wij vragen u met klem om ook nu 

  

• de onderdrukking en vervolging van mensen die hun levensovertuiging en 

gedachten uiten via sociale media te veroordelen.  

 

En via alle u ter beschikking staande nationale en internationale kanalen, van diplomatie 

tot internationale samenwerking en alle relevante instituties waarin Nederland is 

vertegenwoordigd: 

 

• druk uit te oefenen op de Pakistaanse overheid om het recht op vrijheid van 

levensovertuiging en expressie te eerbiedigen en anti-godslasteringswetten af te 

schaffen die misbruikt worden tegen die vrijheidsrechten. 

• de Pakistaanse overheid op te roepen te stoppen mensen te vervolgen en te 

arresteren die slechts gebruik maken van hun fundamentele mensenrecht om 

hun overtuiging en mening te uiten, verbaal, op schrift en online. 

• op te roepen om Abdul Waheed, alias Ayaz Nizami en Rana Noman onmiddellijk 

vrij te laten. 

 

Wij vragen u de jacht op vrijdenkers en hun uitingen aan te kaarten in het Europees 

parlement en andere Europese landen op te roepen om mét Nederland te ageren tegen 

deze schending van mensenrechten en desnoods met sancties te dreigen.  

 

En voorts om alles te doen wat in uw vermogen ligt om ook vanuit de Nederlandse 

ambassade in Pakistan de binnenlandse vluchtelingen te steunen en hun rechten te 

helpen beschermen.  

 

Met vriendelijke groet, 

   

 Christa Compas, directeur   Boris van der Ham, voorzitter 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met 

Paulien Boogaard, medewerker Visie & Beleid, telefoon 020-5219092 (ma-do-vr), mobiel 

06-49808825. 

 http://iheu.org/pakistan-harassing-persecuting-non-religious-guise-blasphemy/ 

 http://iheu.org/newsite/wp-

content/uploads/2017/03/BriefingonBlasphemyCrackdowninPakistan2017.pdf 

 http://freethoughtreport.com/countries/asia-southern-asia/pakistan/ 

 


