Respons
Afghanistan: Bahaier i Afghanistan
Problemstilling/spørsmål:
•

Hvordan er forholdene for bahaier i Afghanistan?

Det eksisterer ingen offisielle tall for fordelingen av de ulike religiøse gruppene i
Afghanistan. De fleste estimater indikerer at nær 99 % av befolkningen er muslimer, hvorav
80 % sunnimuslimer og 19 % shiamuslimer. Den resterende befolkningen, ca. 1 %, består av
ismaeli shiaer, hinduer, parsier, bahaier, jøder, sikher, buddhister og kristne (U.S. Department
of State 2009).
Det foreligger lite informasjon om bahaier i Afghanistan. Mye av den informasjon som
foreligger om bahaiene og deres situasjon er, slik Landinfo forstår det, basert på et relativt
beskjedent erfaringsmateriale. Etter en informasjonsinnhentingsreise til Afghanistan i 2002,
rapporterte danske Udlændingestyrelsen (2002) at ingen av deres konsulterte kilder, herunder
UNHCR og CCA (Cooperation Centre for Afghanistan) ”had no knowledge of the possible
existence” av bahaier i Afghanistan. I 2004 behandlet United Kingdom: Asylum and
Immigration Tribunal (2005) en sak gjeldende bahaireligionen fra Afghanistan. Dommen
viser kun til ovennevnte rapport fra Udlændingestyrelsen og legger til grunn at: ”no identified
Bahai community to which the Appellant could return (…)”.
U.S. Department of State fremlegger årlig International Religious Freedom Report for den
amerikanske kongressen. Landinfo har gjennomgått rapportene angående Afghanistan fra
2001 og frem til 2009. Bahaier som religiøs minoritet i Afghanistan blir først omtalt i rapport
av 2007.
I henhold til amerikanske myndigheter forlot de fleste religiøse minoriteter Afghanistan forut
for eller i løpet av Taliban-perioden. Antallet oversteg neppe noen hundre medlemmer etter at
Taliban falt. I den etterfølgende periode skal imidlertid representanter for flere minoriteter ha
returnert. Ifølge U.S. Department of State (2009) bor det nå mer enn 400 bahaier i
Afghanistan, hvorav ca. 300 i Kabul.
Association of Religion Data Archives hevdet at det i 2005 var 13 000 bahaier i Afghanistan.
På organisasjonens hjemmeside blir det imidlertid opplyst om at det nå er ca. 400 bahaier i
landet med referanse til U.S. Department of State.
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Ifølge U.S. Department of State (2007) ble en bahai arrestert i Afghanistan den 9. april 2007
etter at hans ektefelle hadde angitt ham. Etter økt internasjonal oppmerksomhet om saken, ble
mannen løslatt etter 31 dager i fengsel. Mannen forlot senere Afghanistan.
General Directorate of Fatwas and Accounts utstedte i mai 2007 en dom gjeldende
bahaireligionen. Denne fastslo at trosretningen skal oppfattes som en form for blasfemi og at
bahaier skal betraktes som vantro. Ifølge dommen vil muslimer som konverterer til
bahaireligionen være å anse som frafalne fra islam - apostasi (U.S. Department of State 2009).
Når det gjelder situasjonen for bahaier i Afghanistan, gir amerikanske myndigheter uttrykk
for følgene:
The ruling created uncertainties for the country's small Baha'i population, particularly
on the question of marriages between Baha'i women and Muslim men. Citizens who
convert from Islam to the Baha'i faith face risk of persecution, similar to that of
Christian converts, up to and including the death penalty. Also unclear is how the
government will treat second-generation Baha'is who technically have not converted,
as they were born into families of Baha'i followers, but may still be viewed as having
committed blasphemy (U.S. Department of State 2009).
U.S. Department of State (2009) opplyser at ingen saker er blitt prøvd i rettsvesenet etter
dommen i mai 2007.

Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) skal som faglig uavhengig enhet innhente og
analysere informasjon om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet,
Utlendingsnemnda og Justis- og politidepartementet til enhver tid har behov for kunnskap om for å kunne løse
sine oppgaver. Landinfos rapporter og temanotater er basert på opplysninger fra både offentlige og ikke
offentlige kilder. Opplysningene er innsamlet og behandlet i henhold til kildekritiske standarder. Kilder som av
ulike grunner ikke ønsker å bli offentliggjort, er ikke nevnt ved navn.
En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen
har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men
skal gi svar på de konkrete spørsmålene som er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av
bakgrunnsinformasjon.
Opplysningene som blir lagt fram i responsene, kan ikke tas til inntekt for et bestemt syn på hva praksis bør
være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser er heller ikke uttrykk for norske
myndigheters syn på de forhold og land som responsene omhandler.
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