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Tárgy:

A nők alapvető emberi jogainak megsértése Pakisztánban

2018. április 10-én a 25 éves keresztény lányt, Aszmá Jákubot, Rizván Gudzsár – egy 30 éves
muzulmán férfi – leöntötte savval és felgyújtotta, miután a nő nem volt hajlandó áttérni az iszlámra, és
feleségül menni hozzá. A nő a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe.
Aszmá Jákub esete csupán egyetlen példa arra, hogy milyen módon bánnak Pakisztánban a
keresztény lányokkal. A GSP+ (fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó uniós
különleges ösztönző előírás) keretében a Pakisztánnal1 kapcsolatban elvégzett uniós értékelés
alapján a többnyire kiskorú lányok ellen irányuló emberrablások, szexuális erőszakos cselekmények
és az erőszakos térítések száma éves szinten mintegy 1000 esetre tehető. A keresztény nők ellen
irányuló erőszak a szándékos emberöléstől a szexuális erőszakon, a családon belüli erőszakon, a
savval való leöntésen át egészen az emberrablásig és a zaklatásig terjed. Szindh tartományban – ahol
az esetek túlnyomó többsége előfordul – a tartományi közgyűlés a kisebbségvédelmi törvény
elfogadásával fontos lépést tett a probléma megoldása felé. Konzervatív vallási csoportok tiltakozásai
miatt azonban a törvény még nem lépett hatályba.
Hogyan biztosítja a Bizottság, hogy az erőszak valamennyi formája megszűnjön, továbbá a –
különösen a keresztény és a kisebbségekhez tartozó – nők alapvető emberi jogait tiszteletben
tartsák?
Figyelembe veszi-e a Bizottság ezeket a tényeket, és újból megvizsgálja-e Pakisztánnak a GSP+
keretein belüli helyzetét?
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