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Europaparlamentets resolution om Pakistans blasfemilagar, särskilt fallet med Shagufta 
Kausar och Shafqat Emmanuel
(2021/2647(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Pakistan, särskilt resolutionerna av den 
20 maj 2010 om religionsfrihet i Pakistan1, av den 10 oktober 2013 om de senaste fallen 
av våld mot och förföljelse av kristna, särskilt i Maaloula (Syrien) och Peshawar 
(Pakistan) och fallet med pastor Saeed Abedini (Iran)2, av den 17 april 2014 om 
Pakistan: den senaste tidens förföljelse3, av den 27 november 2014 om Pakistan: 
hädelselagar4 och av den 15 juni 2017 om Pakistan, särskilt situationen för 
människorättsförsvarare och dödsstraffet5,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966, särskilt artiklarna 6, 18 och 19,

– med beaktande av den internationella konventionen om avskaffandet av alla former av 
rasdiskriminering,

– med beaktande av kommentarerna från talespersonen för FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, Rupert Colville, i synnerhet hans pressmeddelande om Pakistan 
av den 8 september 2020,

– med beaktande av uttalandena från unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik om Pakistan,

– med beaktande av den strategiska åtagandeplanen mellan EU och Pakistan från 2019 
där prioriteringar såsom demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och 
mänskliga rättigheter införs som en överenskommen grund för ömsesidigt samarbete,

– med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och 
diskriminering på grund av religion eller trosuppfattning,

– med beaktande av den gemensamma rapporten från kommissionen och unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 10 februari 2020 om det 
allmänna preferenssystemet för perioden 2018–2019 (JOIN(2020)0003), och i synnerhet 
den motsvarande bedömningen av Pakistan inom ramen för EU:s särskilda 

1 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 147.
2 EUT C 181, 19.5.2016, s. 82.
3 EUT C 443, 22.12.2017, s. 75
4 EUT C 289, 9.8.2016, s. 40.
5 EUT C 331, 18.9.2018, s. 109.
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stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre (GSP+) (SWD (2020)0022),

– med beaktande av EU:s riktlinjer från 2013 för främjande och skydd av religions- och 
trosfriheten,

– med beaktande av EU: s riktlinjer om dödsstraff från 2013,

– med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Pakistans kontroversiella blasfemilagar har i sin nuvarande form funnits sedan 1986 och 
bestraffar blasfemi mot profeten Muhammad med döden eller livstids fängelse.

B. Pakistans blasfemilagar, trots att de aldrig har lett till några officiella avrättningar, eggar 
till trakasserier, våld och mord mot dem som anklagas för blasfemi. De personer som 
anklagas för blasfemi behöver frukta för sina liv oavsett vad de rättsliga förfarandena 
utmynnar i. Det är allmänt känt att Pakistans blasfemilagar ofta missbrukas genom att 
vissa personer gör falska anklagelser som tjänar de egna personliga intressena.

C. Pakistans blasfemilagar gör det farligt för religiösa minoriteter att uttrycka sig fritt och 
att delta öppet i religiös verksamhet. I stället för att skydda religiösa samfund har de lagt 
ett lager av rädsla över det pakistanska samhället. Varje försök att reformera lagarna 
eller deras tillämpning har kvästs med hot och mord. Försök att diskutera dessa frågor i 
medierna, online eller offline, bemöts ofta med hot och trakasserier, även från 
regeringens sida.

D. Dussintals människor, däribland muslimer, hinduer, kristna och andra, sitter för 
närvarande i fängelse anklagade för blasfemi. Flera anklagade har dödats av mobbvåld. 
Pakistans domstolsväsen utsätts för enorma påfrestningar. Rättsliga förfaranden tar ofta 
många år och har en förödande inverkan på oskyldiga pakistanska medborgare och 
deras familjer och samhällen.

E. Under det senaste året har anklagelserna om blasfemi, både online och offline, ökat i 
alarmerande takt i Pakistan. Många av dessa anklagelser riktas mot 
människorättsförsvarare, journalister, konstnärer och de mest marginaliserade 
människorna i samhället. Pakistans blasfemilagar används allt oftare för personliga eller 
politiska hämnder i strid med religions- och trosfriheten och åsikts- och 
yttrandefriheten.

F. De rättsliga förfarandena i blasfemimål i Pakistan är ytterst bristfälliga. Låga beviskrav 
krävs för fällande domar och rättsliga myndigheter accepterar ofta anklagelser på ett 
okritiskt sätt. De anklagade anses ofta vara skyldiga och måste bevisa sin oskuld i stället 
för tvärtom.

G. Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet gäller för religionsutövare, men även för 
ateister, agnostiker och icke-troende.

H. Pakistan är part i relevanta internationella människorättsavtal, däribland den 
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internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s 
konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, som innehåller bestämmelser om rätten till liv, rätten till en rättvis 
rättegång, likhet inför lagen och icke-diskriminering.

I. Uppskjutna rättegångar har varit en vanlig faktor i flera fall när personer anklagas för 
”blasfemi”, där domare ofta misstänks använda denna taktik på grund av de är ovilliga 
att avkunna domar som frikänner den anklagade. De personer som arbetar inom 
Pakistans straffrättsliga system, däribland advokater, poliser, åklagare och domare, 
hindras ofta från att utföra sina arbetsuppgifter effektivt, opartiskt och utan rädsla. 
Vittnen och offrens familjer har blivit tvungna att gå under jorden i fruktan för 
repressalier.

J. Situationen i Pakistan fortsatte att försämras under 2020 i takt med att regeringen 
systematiskt verkställde blasfemilagar och underlät att skydda religiösa minoriteter från 
icke-statliga aktörers övergrepp, med en kraftig ökning av riktat dödande, blasfemifall, 
tvångskonverteringar och hatpropaganda mot religiösa minoriteter, däribland ahmadier, 
shiamuslimer, hinduer, kristna och sikher. Bortförande, tvångskonvertering till islam, 
våldtäkt och tvångsäktenskap förblev ett överhängande hot mot kvinnor och barn från 
religiösa minoriteter, särskilt hinduer och kristna.

K. Den 2 mars 2021 hade det gått 10 år sedan Pakistans tidigare minister för 
minoritetsfrågor Shahbaz Bhatti mördades efter att ha blivit utsatt för hot för att 
offentligt ha uttalat sig mot blasfemilagarna.

L. Det pakistanska paret Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel dömdes till döden på 
grundval av blasfemianklagelser 2014. Dessa anklagelser grundade sig på påstådda 
textmeddelanden som kränker profeten Muhammad och som sänts från ett 
telefonnummer registrerat på Shagufta Kausar till den person som anklagar dem för 
blasfemi.

M. De bevis som ligger till grund för domen mot paret kan anses vara mycket bristfälliga. 
Deras analfabetism vederlägger antagandet att de skulle ha kunnat sända dessa 
textmeddelanden. Den telefon från vilken de påstådda meddelandena skulle ha skickats 
har inte återfunnits för utredningen. Paret påstås ha haft en tvist med den som anklagat 
dem inte långt innan dessa anklagelser gjordes. Det finns skäl att tro att paret torterats.

N. Paret har hållits i fängelse för att domstolen ska kunna avgöra överklagandet av deras 
dödsdom. Deras överklagande skulle prövas i april 2020, sex år efter att de hade dömts, 
men sköts upp flera gånger, senast den 15 februari 2021.

O. Paret har varit skilda från sina fyra barn sedan domen mot dem.

P. Shafqat Emmanuel lider av ryggradsskador efter en olycka 2004 och erbjuds inte 
lämplig läkarvård i fängelset. Shagufta Kausar sitter isolerad i ett kvinnofängelse och 
lider av depression till följd av sin situation.
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Q. High Court of Lahore har skjutit upp målet flera gånger och parets advokat, Saiful 
Malook, har varit mycket aktiv för att se till att Shagufta Kausar och Shafqat Emmanuel 
till slut kan få sitt fall prövat i domstol och att deras rätt till en rättvis rättegång till slut 
respekteras.

R. Enligt Pakistans Center for Social Justice har minst 1 855 personer åtalats enligt 
blasfemilagarna mellan 1987 och februari 2021, och 2020 är året med störst antal 
anklagelser.

S. Mashal Khan, en muslimsk student, dödades av en uppretad mobb i april 2017 på grund 
av anklagelser om att han skulle ha lagt ut blasfemiskt material online, något som det 
inte fanns några bevis för. Junaid Hafeez, universitetslektor vid Bahauddin Zakariya 
University i Multan, greps i mars 2013 för att ha fällt påstått blasfemiska kommentarer, 
och han hölls i isoleringscell under fem år fram tills rättegången var klar, befanns 
skyldig till blasfemi och dömdes till döden av Pakistans domstolar i december 2019. 
FN:s människorättsexperter fördömde domen som en ”parodi på rättvisa” som strider 
mot folkrätten.

T. Det förekommer ett ökat antal attacker online och offline mot journalister och 
organisationer i det civila samhället, särskilt mot kvinnor och de mest marginaliserade i 
samhället, däribland medlemmar av religiösa minoriteter, fattigare människor och 
personer med funktionsnedsättning. Sådana attacker inbegriper ofta falska anklagelser 
om blasfemi och kan leda till fysiska angrepp, mord, godtyckliga gripanden och 
frihetsberövanden.

U. Pakistan har åtnjutit handelsförmåner inom ramen för GSP+-programmet sedan 2014. 
De ekonomiska fördelarna med detta unilaterala handelsavtal är betydande för landet. 
GSP+-statusen är kopplat till kravet på att ratificera och genomföra 27 internationella 
konventioner, inbegripet åtaganden för att garantera mänskliga rättigheter och 
religionsfrihet.

V. I sin senaste GSP+-bedömning av Pakistan av den 10 februari 2020 uttryckte 
kommissionen en rad allvarliga farhågor om människorättssituationen i landet, särskilt 
bristen på framsteg när det gäller att begränsa tillämpningsområdet för och 
genomförandet av dödsstraffet.

W. Den fortsatta tillämpningen av blasfemilagar i Pakistan sker mot bakgrund av en global 
ökning av begränsningarna av religions- och yttrandefriheten när det gäller religion och 
tro. I mars 2019 nämnde FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihet fallet Asia 
Bibi som ett av exemplen på ett återupptagande av lagar mot blasfemi och apostasi och 
användningen av lagar om allmän ordning för att begränsa yttrandefriheten för 
uttalanden som anses kränkande för olika religiösa grupper.

X. De upprepade och bedrägliga attackerna mot de franska myndigheterna av radikala 
pakistanska grupper och de uttalanden som nyligen gjorts av Pakistans regering på 
grund av blasfemi har trappats upp sedan de franska myndigheternas reaktion på 
terroristattacken mot en fransk skollärare som försvarade yttrandefriheten, vilket 
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föranledde de franska myndigheterna att den 15 april 2021 rekommendera att landets 
medborgare tillfälligt lämnar Pakistan. Den 20 april lade en medlem av regeringspartiet 
fram en resolution i Pakistans nationalförsamling med krav på en debatt om utvisning 
av Frankrikes ambassadör.

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över Shagufta Kausars och Shafqat Emmanuels 
hälsa och välbefinnande och uppmanar med kraft de pakistanska myndigheterna att 
säkerställa att lämplig medicinsk vård omedelbart tillhandahålls. Parlamentet uppmanar 
de pakistanska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Shafqat Emmanuel 
och Shagufta Kausar och att upphäva dödsdomen.

2. Europaparlamentet beklagar att överklagandet från Shagufta Kausar och Shafqat 
Emmanuel fortsätter att skjutas upp. Parlamentet uppmanar High Court of Lahore att 
avkunna sitt avgörande så snart som möjligt och att ge en rimlig förklaring till 
eventuella ytterligare uppskjutanden.

3. Europaparlamentet konstaterar att Shafqat Emmanuel hålls på ett fängelsesjukhus på 
grund av hans allvarliga tillstånd och att han har behandlats två gånger utanför fängelset 
i Faisalabad. Parlamentet beklagar att paret har hållits i fångenskap i sju år, isolerade 
från varandra och sina familjer. Parlamentet uppmanar därför Pakistans regering att se 
till att fängelserna erbjuder anständiga och humana förhållanden.

4. Europaparlamentet är oroat över det fortsatta missbruket av blasfemilagar i Pakistan, 
vilket håller på att förvärra de befintliga religiösa klyftorna, och anser att detta 
underblåser klimatet av religiös intolerans, våld och diskriminering. Parlamentet betonar 
att Pakistans blasfemilagar är oförenliga med internationell människorättslagstiftning 
och i allt högre grad används för att angripa utsatta minoritetsgrupper, däribland 
shiamuslimer, ahmadier, hinduer och kristna i Pakistan. Parlamentet uppmanar därför 
Pakistans regering att se över och slutgiltigt upphäva dessa lagar och deras tillämpning. 
Parlamentet kräver att domare, försvarsadvokater och försvarsvittnen ska skyddas i alla 
så kallade blasfemimål.

5. Europaparlamentet uppmanar Pakistan att upphäva avsnitten 295-B och C i den 
nationella strafflagen och att respektera och upprätthålla rätten till tanke-, samvets-, 
religions- och yttrandefrihet i hela landet och på ett effektivt sätt förbjuda användningen 
av blasfemilagar. Parlamentet uppmanar vidare den pakistanska regeringen att ändra 
1997 års antiterroristlag för att säkerställa att blasfemifall inte lagförs i 
antiterroristdomstolar, och att ge möjlighet att bevilja borgen i påstådda fall av blasfemi.

6. Europaparlamentet betonar att religions- och trosfrihet, yttrandefrihet och minoriteters 
rättigheter är mänskliga rättigheter som garanteras i Pakistans författning.

7. Europaparlamentet uppmanar Pakistans regering att otvetydigt fördöma anstiftan till 
våld och diskriminering av religiösa minoriteter i landet. Parlamentet uppmanar 
Pakistans regering att införa effektiva, förfarandemässiga och institutionella 
skyddsmekanismer på utrednings-, åklagar- och domstolsnivå för att förhindra missbruk 
av blasfemilagarna, i avvaktan på att dessa lagar avskaffas. Parlamentet beklagar den 
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fortsatta diskrimineringen av och våldet mot religiösa minoriteter i Pakistan, däribland 
kristna, ahmadiyyamuslimer, shiamuslimer och hinduer. Parlamentet påminner om 
folkmassans attack mot ahmadiyyarörelsen i Gujranwala 2014, efter anklagelser om 
blasfemi mot dess medlem Aqib Saleem, som frikändes i domstol. Tre medlemmar av 
rörelsen dödades vid attacken, varav två barn. Parlamentet noterar att det har blivit ett 
krav att ingen polis som inte uppnått graden av poliskommissarie utreder anklagelser 
innan ett fall har registrerats.

8. Europaparlamentet är bekymrat över att blasfemilagarna i Pakistan ofta missbrukas för 
att göra falska anklagelser till stöd för olika motiv, bland annat för att lösa personliga 
tvister eller söka ekonomisk vinning. Parlamentet uppmanar därför Pakistans regering 
att ta vederbörlig hänsyn till detta och att följaktligen upphäva blasfemilagarna. 
Parlamentet avvisar med kraft det rapporterade uttalandet av Pakistans minister för 
parlamentariska frågor, Ali Khan, som kräver att människor som begår blasfemi ska 
halshuggas.

9. Europaparlamentet uppmanar med kraft all diplomatisk personal från EU och 
europeiska länder att göra allt de kan för att skydda och stödja Shagufta Kausar och 
Shafqat Emmanuel, bland annat genom att närvara vid rättegångar, begära 
fängelsebesök och konsekvent och beslutsamt kontakta de myndigheter som är 
inblandade i detta ärende.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att underlätta utfärdandet av nödvisum 
och erbjuda internationellt skydd till Shagufta Kausar, Shafqat Emmanuel, deras 
advokat Saiful Malook och andra som anklagas för att fredligt ha utövat sina rättigheter, 
inbegripet människorättsförsvarare, om de skulle behöva lämna Pakistan.

11. Europaparlamentet är extremt oroat över de ökande angreppen både online och offline 
mot journalister, akademiker och organisationer i det civila samhället, särskilt mot 
kvinnor och minoriteter. Parlamentet uppmanar med kraft Pakistans regering att 
omedelbart vidta åtgärder för att garantera säkerheten för journalister, 
människorättsförsvarare och trosbaserade organisationer, och att genomföra snabba och 
effektiva utredningar för att upprätthålla rättsstatsprincipen och lagföra förövarna.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att 
omedelbart pröva om Pakistan verkligen kan omfattas av GSP+- status mot bakgrund av 
aktuella händelser och om det finns tillräckliga skäl att inleda ett förfarande för tillfälligt 
upphävande av denna status och de förmåner som följer av den, och att så snart som 
möjligt rapportera till Europaparlamentet om denna fråga.

13. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att använda 
alla tillgängliga verktyg, inklusive de som nämns i EU:s riktlinjer om främjande och 
skydd av religions- och trosfriheten, för att hjälpa religiösa samfund och att trycka på 
för att den pakistanska regeringen ska göra mer för att skydda religiösa minoriteter.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska utrikestjänsten och 
medlemsstaterna att fortsätta att stödja Pakistans reformering av rättsväsendet och 
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kapacitetsuppbyggnad för att säkerställa att lägre domstolar är rustade för att hålla 
rättegångar mot dem som hålls fängslade och avskriva blasfemimål som inte stöds av 
tillräcklig tillförlitlig bevisning.

15. Europaparlamentet välkomnar de interreligiösa dialoger som äger rum i Pakistan och 
uppmanar Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegation att fortsätta att stödja 
Pakistans nationella fredsråd för interreligiös harmoni med att anordna sådana 
regelbundna initiativ med religiösa ledare, bland annat från religiösa minoriteter, och 
med stöd av trosbaserade organisationer, organisationer i det civila samhället, 
yrkesverksamma på människorättsområdet, jurister och akademiker. Parlamentet 
uppmanar dessutom EU:s delegation och medlemsstaternas representationer att fortsätta 
att stödja icke-statliga organisationer i Pakistan som arbetar med övervakning av 
mänskliga rättigheter och stöd till offer för religiöst och könsrelaterat våld.

16. Europaparlamentet uppmanar med kraft Pakistan att intensifiera sitt samarbete med 
internationella människorättsorgan, inbegripet FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, 
för att genomföra alla relevanta rekommendationer och förbättra övervakningen och 
rapporteringen av framstegen mot att uppnå internationella riktmärken.

17. Europaparlamentet anser att de våldsamma demonstrationerna och attackerna mot 
Frankrike är oacceptabla. Parlamentet är djupt oroat över den antifranska stämningen, 
som har lett till att franska medborgare och företag tillfälligt blivit tvungna att lämna 
landet.

18. Europaparlamentet välkomnar den dom som nyligen avkunnades av Pakistans högsta 
domstol om förbud mot avrättningar av fångar med psykiska funktionshinder. 
Parlamentet upprepar EU:s starka motstånd mot dödsstraffet i samtliga fall och utan 
undantag. Parlamentet efterlyser ett universellt avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet 
uppmanar de pakistanska myndigheterna att omvandla domarna mot alla personer som 
riskerar dödsstraff för att säkerställa att deras internationellt erkända och 
konstitutionella rättighet till en rättvis rättegång respekteras.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt 
Pakistans regering och parlament.


