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Il-Pakistan: qtil tal-Gvernatur tal-Punjab, Salmaan Taseer 

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Jannar 2011 dwar il-Pakistan, b'mod 

partikulari dwar il-qtil tal-Gvernatur Salmaan Taseer 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-

demokrazija fil-Pakistan, b'mod partikolari dawk tal 20 ta' Mejju 20101 u tat-12 ta' Lulju 

20072, tal-25 ta' Ottubru 20073 u tal-15 ta' Novembru 20074, 

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali 

dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja 2009 u l-politika tal-Unjoni Ewropea fuq dan is-

suġġett5, 

– wara li kkunisdra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Novembru 2009 dwar il-libertà 

tar-reliġjon jew tat-twemmin li fihom il-Kunsill jenfasizza l-importanza strateġika ta' din 

il-libertà u tal-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża, 

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta UE-Pakistan tal-4 ta' Ġunju 2010 li fiha ż-

żewġ partijiet reġgħu stqarru d-determinazzjoni tagħhom sabiex jindirizzaw flimkien 

kwistjonijiet ta' sikurezza reġjunali u globali, li jippromwovu r-rispett għad-drittijiet tal-

bniedem u li jikkooperaw flimkien sabiex isaħħu aktar il-gvern u istituzzjonijiet 

demokratiċi tal-Pakistan, 

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tiegħu tad-19 ta' Novembru 2010 dwar il-

kundanna għal mewt imposta fuq Asia Bibi, 

–  wara li kkunsidra l-istqarrija tal-4 ta' Jannar 2011 tal-Viċi President tal-

Kummissjoniti/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin, Catherine 

Ashton dwar il-qtil tal-Gvernatur Salmaan taseer u dwar l-istqarrija tagħha tat-12 ta' 

Novembru 2010 u dwar il-każ ta' piena tal-mewt fil-Pakistan, 

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-

1948 (UDHR), 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha tal-

Intolleranza u tad-Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 122(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, 

A. billi Salmaan Taseer, il-Gvernatur tal-pronvinċja ta' Punjab kien wieħed mill-aktar kritiċi 

viżibbli u li tkellmu kontra l-ligijiet dwar atti blasfemi fil-Pakistan u dwar l-abbuż 
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tagħhom minn gruppi estremisti bħal fil-każ ta' Asia Bibi, mara Nisranija li ngħatat il-

piena tal mewt minħabba att blafem skont it-Taqsima 295-C tal-Kodiċi Penali tal-

Pakistan, 

B.  billi fl-4 ta' Jannar 2011, Salmaan Taseer, inqatel f'Islamabad minn wieħed mill-gwardji 

ta' sikurezza tiegħu, Malik Mumtaz Hussein Qadri, li ma kienx jaqbel mal-oppożizzjoni 

ta' Taseer kontra l-liġijiet dwar atti blasfemi fil-Pakistan, 

C.  billi ebda wieħed mill-gwardji ta' sikurezza l-oħrajn li assistew għall-qtil ma pprova 

jwaqqaf lill-qattiel b'xi mod jew ieħor; billi mijiet ta' avukati ferħu lill-qattiel u tawħ 

appoġġ meta tela' quddiem il-qorti u għexieren ta' eluf ta' dimostranti mxew fit-toroq fit-

toroq ta' Karaċibiex juru l-approvazzjoni tagħhom għal dak azzjonijiet tiegħu; u billi 

Imam prominenti huwa rrappurtat li nieda fatwa kontra Sherry Rehman, eks ministru 

Pakistani, politikanta riformista u ġurnalista magħrufa, u identifikaha bħala l-mira li jmiss  

għall-qtil, 

D.  billi wara l-avveniment traġiku ħarġet stqarrija minn alleanza wiesa' tal-kleru tal-pajjiż 

rappreżentata minn Jamaate Ahle Sunnat Pakistan, organizzazzjoni li titkellem f'isem is-

setta moderata Barelvi, fejn skaġunat lill-qattiel tal-Gvernatur Taseer u faħħret bil-kbir 

lill-assassin, u qalet "li ebda Musulman ma għandu jattendi għall-funeral jew saħansitra 

jitlob għal  Salman Taseer  jew imqar jesprimi xi sogħba jew simpatija dwar l-inċident", u 

titlob ukoll li ebda Msulman ma' għandu la joffri talb għall-funeral, jew li xi membru 

reliġjkuż tal-kleru jattendi l-funeral tal-gvernatur assissinat, 

E. billi l-kapitolu dwar id-Drittijiet Fundamentali fil-Kostituzzjoni tal-Pakistan tal-1973 

jiggarantixxi 'l-libertà tat-tħaddin ta' reliġjon u l-ġestjoni ta' istituzzjonijiet reliġjużi' (l-

Artikolu 20), l-ugwaljanza taċ-ċittadini kollha (l-Artikolu 25) u "id-drittijiet u l-interessi 

leġittimi tal-minoranzi" (l-Artikol 26), 

F. billi fil-25 ta' Diċembru 2009 il-President Asif Ali Zardari tenna l-wegħda li għamel il-

Partit tal-Poplu tal-Pakistan li jirrispetta d-dritt tal-minoranzi kollha li jiġu ttrattati bħala 

ċittadini ugwali 

Ġ. billi d-dispożizzjonijiet legali magħrufin bħala l-"liġijiet dwar atti blasfemi"  introdotti fl-

1982 u fl-1986, jimminaw id-drittijiet fundamentali reliġjużi u tal-minoranzi mogħtija bil-

Kostituzzjoni u qed jiġu użati ħażin minn gruppi estremisti  u minn dawk li jixtiequ 

jivvendikaw kwistjonijiet personali u wasslu għal żieda fil-vjolenza kontra membri ta' 

minoranzi reliġjużi, kif ukoll kontra ċittadini li jikkritikaw u li jazzardaw isemmgħu 

leħinhom kontra l-inġustizzja, 

H. billi l-maġġoranza kbira tan-nies akużati taħt il-liġijiet dwar l-atti blasfemi huma 

Musulmani, imma l-akkużi kontra individwi minn reliġjonijiet minoritarji jistgħu 

jiskattaw vjolenza sproporzjonata kontra komunità sħiħa, 

I. billi l-gvern tal-Pakistan pubblikament mar lura mill-kelma tiegħu fit-30 Diċembru 2010 

rigward l-impenn tal-manifest tiegħu li jirrevedi l-liġijiet diskriminatorji, meta ħabbar 

f'dikjarazzjoni dwar il-politika li ma kellu ebda intenzjoni li jirtira jew jemenda l-liġijiet 

dwar atti blasfemi, 

J. billi l-qtil tal-Gvernatur Salmaan Taseer iqajjem preokkupazzjonijiet rigward sigurtà 

għall-imħallfin li jisimgħu każijiet rigward atti blasfemi, meta jitqies li imħallfin tal-qorti 



inferjuri diġà saritilhom pressjoni minn estremisti Musilmin filwaqt li wkoll l-imħallfin ta' 

qrati ogħla jistgħu jżommu lura milli jagħtu sentenzi mhux preġudikati f'każijiet ta' 

prosekkuzzjonijiet reliġjużi minħabba l-biża' ta' attakki terroristiċi kontra ħajjithom, 

K. billi minn wara l-qtil tal-Gvernatur Taseer, kelliema moderati, minoranzi reliġjużi u 

difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qed iħossu dejjem in-nuqqas ta' sigurtà, 

L. billi l-Artikolu 3(5) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li l-promozzjoni tad-

demokrazija u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili huma prinċipji u 

miri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi komuni għar-relazzjonijiet 

tagħha ma' pajjiżi terzi; billi l-għajnuna tal-UE għall-kummerċ u l-iżvilupp tiddependi 

mir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-minoranzi, 

1. Jikkundanna bil-qawwa l-qtil brutali ta' Salmaan Taseer, Gvernatur tal-Punjab, provinċja 

tal-Pakistan, fl-4 ta' Jannar 2011 f'suq f'Islamabad, iffaħħar il-kuraġġ u s-saħħa morali 

tiegħu meta ħa l-pożizzjoni favur it-tolleranza reliġjuża u t-trattament uman ta' dawk 

miċħuda mill-poteri minkejja l-klima politika polarizzata fil-Pakistan u jesprimi l-

kondoljanzi tiegħu lill-familja tal-vittma u lill-poplu tal-Pakistan; 

2. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Pakistan sabiex jagħmlu investigazzjoni bir-reqqa tal-aspetti 

kollha tal-qtil u jtellgħu malajr quddiem il-ġustizzja l-awturi kollha ta' dan id-delitt 

b'konformità mal-applikazzjoni stretta tal-istat tad-dritt; 

3. Jinnota li ħafna gruppi tad-drittijiet tal-bniedem ikkritikaw  in-nuqqas ta' appoġġ minn 

mexxejja tal-Pakistan - kemm minn fost il-politikanti u kemm fost il-militar - għall-

pożizzjonijiet kuraġġużi tal-Gvernatur Taseer u jesprimi l-inkwiet u l-preokkupazzjonijiet 

kbar tiegħu dwar l-ammont ta' appoġġ pubbliku, saħansitra mill-professjoni legali, għall-

intolleranza reliġjuża u qtil sfaċċċat muri fid-dimostrazzjonijiet u l-appoġġ pubbliku 

għall-qattiel; jistieden lill-Gvern tal-Pakistan sabiex ma jħallix li l-vuċijiet moderati fil-

pajjiż ma jissiktu mill-estremisti; 

4. Iħossu mħasseb ħafna li sezzjonijiet mill-klassi militari, ġudizzjarja u politika, lesti 

jappoġġaw taċitament jew saħansitra jappoġġaw fil-beraħ il-paċifikazzjoni tal-estremisti 

politiċi u reliġjużi fil-Pakistan; 

5. Jesprimi l-preokkuzzjonijiet tiegħu għall-fatt li l-qattiel tal-Gvernatur Taseer fl-Islamabad 

kien pulizija membru tal-unità ta' protezzjoni tal-gvernatur innifsu; jistieden lill-gvern tal-

Pakistan sabiex jelimina l-forzi estremisti Islamiċi fil-forzi tas-sigurtà tal-Pakistan u 

sabiex jiżgura li l-forzi tas-sigurtà jimxi skont il-kostituzzjoni u l-istat tad-dritt; 

6.  Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-miżuri kollha meħuda mill-Gvern tal-Pakistan fil-ġlieda 

kontra t-terroriżmu u t-tifrix tal-estremiżmu vjolenti; 

7. Huwa mħasseb li l-liġijiet dwar atti blasfemi tal-Pakistan, li kienu opponuti pubblikament 

mill-mejjet Gvernatur Salmaan Taseer, għadhom qed jintużaw biex jipproċessaw 

denominazzjonijiet reliġjużi, inklużi Insara bħal Asia Bibi, omm ta' ħamest itfal, li ġiet 

ikkundannata għall-mewt; 

8. Jistieden lill-awtoritajiet tal-Pakistan sabiex jeħilsu immedjatament lil Asia Bibi u sabiex 

jieħdu passi sabiex jiggaratixxu s-sigurtà tal-familja tagħha li kellhom imorru jinħbew; 

Jistieden lill-President Zadari sabiex jużu l-awtorità kostituzzjonali tiegħu biex jagħtiha l-



maħfra; wara l-konklużjoni tal-appell magħmul f'isimha; 

9. Jiddeplora l-fatt li l-akbar żewġ partiti politiċi reliġjużi ltal-Pakistan iddikjaraw li Salaam 

Taseer kien jistħoqqlu jinqatel minħabba l-fehmiet tiegħu, u b'hekk żiedu aktar il-biża' u l-

paċifikazzjoni tat-terroriżmu politiku u reliġjuż u d-delitti; 

10. Huwa mħasseb  li l-libertà tal-kelma, inkluż fuq l-internet,  jistgħu jitrażżnu fil-Pakistan 

wara l-qtil ta' Taseer, għaliex studjużi reliġjużi mill-Jamaat e-Ahl e-Sunnat Pakistan qed 

jistqarru fil-beraħ li "dawk li jappoġġjaw dawk li jwettqu atti blasfemi huwa ħatja daqs 

dawk li jwettquhom" u jżiedu jgħidu li "il-politikanti, il-midja u oħrajn għandhom jieħdu 

tagħlima minn din il-mewt eżemplari"; 

11. Jilqa' bi pjaċir il-kundanna tal-qtil minn sezzjonijiet sinifikanti tal-istampa tal-Pakistan u 

jinnota l-azzjoni li ħa r-regolatur tal-midja tal-Pakistan kontra ċerti stazzjonijiet tat-

televiżjoni bi tweġiba għal aspetti tax-xandir tagħhom ta' dan l-avveniment; 

12. Jappoġġja s-sejħa magħmula minn ġurnalisti Pakistani anzjani sabiex isir eżami tar-rwol 

tal-midja sabiex tipprovdi pjattaforma lil predikaturi periferiċi u estremisti oħrajn li kien 

heddew fil-beraħ lil Taseer u persuni pubbliċi oħrajn tal-istess fehma tiegħu; 

13. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu li l-liġijiet dwar l-atti blasfemi - li fil-Pakistan jistgħu jġorru 

magħhom il-piena tal-mewt u li ta' spiss jintużaw biex jiġġustifikaw iċ-ċensura, il-

kriminalizzazzjoni, il-persekuzzjoni u f'ċerti każijiet il-qtil ta' minoranzi politiċi, razzjali u 

reliġjużi - huma suxxettibbli forom ta' użu ħażin li jaffettwa l-popli tar-reliġjonijiet kollha 

fil-Pakistan; 

14. Itenni t-talba tiegħu lill-Gvern tal-Pakistan biex jirrevedi sew il-liġijiet dwar l-atti 

blasfemi u l-applikazzjoni attwali tagħhom inkluż il-piena tal-mewt jew ta' ħabs għal ħajja 

kollha preskritti mas-sessjoni 295C tal-kodiċi Penali għal kull min jinstab ħati ta' atti 

blasfemi kontra l-Profeta Mohammed bil-ħsieb tal-implimentazzjoni ta' emendi; 

15. Ifaħħar b'mod partikulari l-isforzi ta' Shahbaz Bhatti, Ministru għall-Affarijiet tal-

Minoranzi,  li kienet introduċiet liġi intiża biex tabolixxi l-piena tal-mewt fuq akkużi ta' 

atti blasfemi; jistenna mill-awtoritajiet tal-Pakistan li jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex 

jipproteġu l-ħajja ta' dawk kollha mhedda minn Islamisti radikali minħabba l-fehmiet 

sekulari jew diverġenti tagħhom, speċjalment avukati, imħallfin u attivisti għad-drittijiet 

tal-bniedem li jiddefendu l-istat tad-dritt; 

16. Jistenna li l-Gvern tal-Pakistan jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiggarantixxi s-

sigurtà tal-imħallfin kollha fil-Pakistan u jippermettilhom li jaqdu r-rwol kostituzzjonali 

tagħhom mingħajr biża' ta' intimidazzjoni, vjolenza jew fastidju; 

17. Iqis bħala pass pożittiv l-iffirmar mill-Pakistan tal-istrumenti ta' ratifikazzjoni tal-Patt 

Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR) u l-Patt  kontra t-

Tortura (CAT); jistieden lill-Gvern tal-Pakistan biex jirtira r-riservi fuq iż-żewġ Pattijiet u 

li jiggarantixxi l-libertà ta' twemmin kif imħaddan fil-Patt tan-NU hekk li jipprovdi 

protezzjoni għaċ-ċittadini tagħhom sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw il-fidi tagħhom 

liberament; 

18. Jitlob lill-Gvern biex jiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem tal-minoranzi stipulati fil-

Kostituzzjoni u d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari 



Artikolu 18, li jipprevedi li "kulħadd għandu d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u 

tar-reliġjon"; 

19. Jappoġġa kull inizjattiva li għandha l-għan li tippromwovi d-djalogu u r-rispett reċiproku 

fost il-komunitajiet;  jistieden lill-awtoritajiet reliġjużi u politiċi fil-Pakistan biex 

jippromwovu t-tolleranza u biex jieħdu inizjattivi kontra l-mibegħda u l-estremiżmu 

vjolenti; 

20. Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Pakistan biex jimplimenta r-riformi proposti tas-sistema edukattiva 

u biex jirregola u jispezzjona l-madrasas;  jistieden lill-awtoritajiet Pakistani biex ineħħu 

kull propaganda li tippromwovi l-mibegħda, superjorità reliġjuża u diffamazzjoni ta' 

reliġjonijiet mill-kotba tal-iskola approvati mill-dipartiment tal-kurrikulu nazzjonali tal-

Ministeru tal-Edukazzjoni; 

21. Jitlob lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinkludi l-kwistjoni tat-tolleranza 

reliġjuża fis-soċjetà fid-djalogu politiku tiegħu mal-Pakistan ġaladarba din hija ta' 

importanza ċentrali fil-ġlieda fit-tul kontra l-estremiżmu reliġjuż; 

22. Jistieden lill-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea biex ikomplu jipprovdu l-appoġġ 

finanzjarju tal-organizzazzjonijiet u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u biex joħolqu 

miżuri prattiċi ħalli jappoġġaw il-moviment tas-soċjetà ċivili fil-Pakistan kontra l-liġijiet 

dwar l-atti blasfemi u leġiżlazzjoni diskriminatorja oħra; 

23. Jitlob Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jinsisti li l-Gvern tal-Pakistan 

jirrispetta l-klawsola rigward id-demokrazija u drittijiet tal-bniedem  imħaddna fil-Ftehim 

ta' Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Islamika tal-Pakistan; jitlob 

lill-Kummissjoni biex tressaq rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 

Kooperazzjoni u dwar il-klawsola tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem; 

24. Jitlob lill-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jappoġġa lill-Gvern tal-Pakistan 

fl-iżvilupp tal-Ministeru għad-Drittijiet tal-Bniedem tiegħu, u fit-twaqqif ta' Kummissjoni 

Nazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem bis-sens, indipendenti u awtorevoli; 

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-

Kummissjoni, lill-Viċi President/iRappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 

Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-

Gvern u lill-Parlament tal-Pakistan. 

 


