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Subiect: Interpelare majoră - Incălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor în Pakistan 

La 10 aprilie 2018, Asma Yacoob, o femeie creștină de 25 de ani, a fost stropită cu acid și incendiată 
de Rizwan Gujjar, un bărbat musulman de 30 de ani, pentru că a refuzat să se convertească la islam 
și să se căsătorească cu el. Asma a murit la spital, din cauza rănilor grave. 

Cazul ei este doar un exemplu al modului în care sunt tratate fetele creștine în Pakistan. Conform 
evaluării Pakistanului1 din cadrul SGP+ al UE, numărul de răpiri, violuri și convertiri forțate ale femeilor 
și fetelor în majoritate minore sunt estimate la aproximativ 1 000 pe an. Violențele grave împotriva 
femeilor creștine variază de la omor la violența sexuală, violența domestică, atacuri cu acid, răpiri și 
hărțuiri. Adunarea provincială din Sindh, unde au avut loc cele mai multe dintre aceste cazuri, a făcut 
un pas important pentru soluționarea acestei probleme prin adoptarea Legii privind protecția 
minorităților. Cu toate acestea, ca urmare a protestelor grupurilor religioase conservatoare, legea nu a 
fost încă promulgată. 

Cum asigură Comisia eliminarea tuturor formelor de violență și promovarea drepturilor fundamentale 
ale omului în cazul femeilor, în special al femeilor creștine sau aparținând altor minorități? 

Va lua Comisia în considerare aceste fapte pentru a reconsidera poziția Pakistanului în cadrul SGP+? 

                                                      
1  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf 


