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LANDINFO RESPONS er utarbeidet av Utlendingsforvaltningens fagenhet for 
landinformasjon (LANDINFO). 
LANDINFO RESPONS er svar på konkrete spørsmål og henvendelser fra 
UNE, UDI og AID. 
LANDINFO RESPONS kan inneholde utvalg, sammenstilling og 
vurderinger av informasjon fra en rekke kilder, samt LANDINFOs vurdering 

av enkelte eller flere av de refererte kildene.  

 

LANDINFO 
RESPONS 

 
 
REGION:  SØR ASIA 
LAND: BANGLADESH 
 
TEMA:  RELIGIØSE SPENNINGER, VOLDTEKT  
BESTILLINGSDATO: 21. SEPTEMBER 2007 
 
 
PROBLEMSTILLING / SPØRSMÅL:   
Jeg har et spørsmål om Bangladesh og religiøse spenninger. 
 
At det er spenninger mellom muslimer og hinduer, er kjent. Mitt spørsmål er hva som kreves for 
at den underliggende spenningen skal nå overflaten og utløse voldeligheter. 
 
1. Eksempelvis, i en landsby med muslimsk flertall, der det har hersket relativ ro, kan anklagen at 
en hindu skal ha voldtatt en muslimsk jente utløse at den anklagede blir henrettet av 
landsbybeboerne før offentlige myndigheter får grepet inn? Vil det å voldta en muslimsk jente bli 
møtt med sterkere reaksjoner når den anklagede er ikke-muslim enn når den er muslim?  
 
2. Kan en slik anklage utløse en trakasseringskampanje mot hele det hinduistiske mindretallet, 
der også flere hinduer blir drept? 
 
3. Vil en slik sak kunne nå rettssystemet og hvordan vil den bli behandlet? Hva er straffenivået i 
Bangladesh for voldtekt? Vil en hindu med denne anklagen møte en mindre rettssikker prosess på 
bakgrunn av dennes religion og anklagen? 
 
 
LANDINFO RESPONS:  ELI MELBY 
DATO: 9. NOVEMBER 2007 
 
 
LANDINFO viser til de saksrelaterte spørsmålene i anmodningen og vil i den forbindelse gjøre 
oppmerksom på at LANDINFO ikke har informasjon til å besvare disse, samt at dette ligger 
utenfor LANDINFOs kompetanse og mandat.  
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Det innebærer at LANDINFO ikke kan uttale seg om sannsynligheten for at en hindu som er 
anklaget for å ha voldtatt en muslimsk jente, i en landsby med muslimsk flertall og i 
utgangspunktet rolige forhold, kan bli henrettet av landsbybeboerne før offentlige myndigheter 
får grepet inn. Videre har ikke LANDINFO informasjon til å kunne uttale seg om hvorvidt det å 
voldta en muslimsk jente vil bli møtt med sterkere reaksjoner når overgriperen er hindu, og/eller 
om flere hinduer kan bli drept i kjølvannet av en slik hendelse.  
 
LANDINFO kan imidlertid vise til kilder og gi informasjon som sier noe generelt om religiøse 
spenninger i Bangladesh, med vekt på spenninger mellom muslimer og hinduer. Videre kan 
LANDINFO gi bakgrunnsinformasjon vedrørende temaet vold mot kvinner/voldtekt av kvinner i 
Bangladesh, samt strafferammen for voldtekt. 
 
 
1.  Religiøse spenninger i Bangladesh; Muslimer - hinduer 
 
Grunnloven i Bangladesh erklærer islam som statsreligion, men gir alle rett til å bekjenne seg til 
og praktisere enhver religion. Både muslimske, hinduistiske, buddhistiske og kristne religiøse 
høytider er nasjonale fridager. 1 
 
Av 150 millioner innbyggere i Bangladesh er om lag 88 % muslimer, mens ca. 10 % er hinduer.2  
 
Bangladesh beskrives ofte som et moderat muslimsk land med en sekulær stat. I henhold til 
International Religious Freedom Report (2007) kan det bangladeshiske folk stort sett praktisere 
den religion de selv ønsker, og retten til religiøs frihet beskyttes i stor grad av det offentlige og 
rettsvesenet. Flere observatører har imidlertid i de senere år pekt på tegn som tyder på at 
muslimsk fundamentalisme er i fremmarsj.3  Videre omtaler flere kilder4 at religiøse minoriteter i 
Bangladesh, som hinduer, kan være utsatt for diskriminering, trakassering, og voldshandlinger.  
 
Vold mot hinduer i Bangladesh blusset opp etter valget i 2001, da de ble angrepet av tilhengere 
av Bangladesh Nationalist Party (BNP) fordi de mente at hinduene støttet det rivaliserende 
Awami League (AL). Hundrevis av hinduer ble tvunget til å forlate hjemmene sine og 
eiendommene deres ble utsatt for ødeleggelser. Videre ble de utsatt for drap, voldtekt og 
kidnapping.5  Flere andre kilder, som UK Home Office6, omtaler også disse systematiske 
angrepene på hinduer i 2001 og skriver bl.a. (side 82):  

                                                 
1 U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007. Bangladesh. International Religious Freedom Report 2007. US: Bureau 
of Democracy, Human Rights, and Labor, 14.09.2007. 
2 Ibid. 
3 KONGELIG NORSK AMBASSADE, DHAKA, 2007. Oversiktsrapport Bangladesh, juni 2007. 
4 U.S. Department of State, UK Home Office, Human Rights Watch, og Kgl. Norsk Ambassade i Dhaka 
5 FREEDOM HOUSE, 2007. Freedom in the World – Bangladesh (2007). 
6 UK HOME OFFICE, 2007. Country of Origin Information report. BANGLADESH. Border & Immigration Agency, 
15 June 2007. 
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“In the weeks following the 1 October 2001 general elections, Bangladesh witnessed an 
outburst of systematic attacks on the minority Hindu community across the country, in 
addition to attacks on activists of the freshly ousted Awami League… By 8 October 2001, 
at least 30 people had been killed and more than 1,000 others injured. Their houses were 
torched, ransacked and in many cases seized, women were raped, and temples were 
desecrated… The Hindu-dominated areas in Barisal, Bhola, Pirojpur, Satkhira, Jessore, 
Khulna, Kushtia, Jhenidah, Bagerhat, Feni, Tangail, Noakhali, Natore, Bogra, Sirajganj, 
Munshiganj, Narayanganj, Narsingdi, Brahmanbaria, Gazipur and Chittagong were the 
worst hit… Many Hindu families reportedly fled their homes and sought refuge in areas 
considered ‘safe’. The Bangladesh Observer reported that at least 10,000 people of the 
minority community from Barisal district ran away from their homes following attacks by 
activists of the fundamentalist Jamaat-e-Islami party and took shelter in neighbouring 
Gopalganj district, the electorate of the former Prime Minister Sheikh Hasina.”  
 

Og videre: 
 

”Women were particularly targeted – in many cases rape of female family members made 
it impossible for families to stay in their villages …By a letter dated 10 December 2002, 
the Special Rapporteur informed the Government that she had received information that 
more than 2,000 women in Bangladesh between the ages of 7 and 80 had been raped, 
gang-raped, beaten and subjected to degrading treatment by fundamentalist groups 
following the 1 October 2001 elections.” 

 
 
Hendelsene etter valget i 2001, en del enkeltepisoder av nyere dato7, samt Bangladesh sin historie 
som tidligere Øst-Pakistan der millioner av hinduer forlot landet, sier noe om forholdet mellom 
hinduer og muslimer i Bangladesh. Også i dag kan hinduer, og andre religiøse minoriteter, 
risikere å bli utsatt for trakassering og voldelige handlinger utført av islamistiske grupper8, dog 
ikke systematisk. LANDINFO finner ikke å kunne ha noen formening om hva som skal til for at 
underliggende spenninger mellom muslimer og hinduer skal utløse voldeligheter.  
 
 
2. Voldtekt av kvinner i Bangladesh 
 
Ulike former for overgrep mot kvinner er utbredt i Bangladesh, så som konemishandling, vold 
relatert til medgift, kasting av syre på kvinner, voldtekt, fysisk, psykisk og seksuell trakassering, 

                                                 
7 Se for eksempel kapittel 21.15, s. 84, i UK HOME OFFICE, 2007: Country of Origin Information Report - 
BANGLADESH, som omtaler et alvorlig angrep på en hinduistisk familie i Chittagong i  2003 der 11 
familiemedlemmer ble brent til døde. Også andre enkeltepisoder er omtalt på s. 83 – 85 i nevnte rapport. 
8 FREEDOM HOUSE, 2007. Freedom in the World – Bangladesh (2007). 
 



    
  

UTLENDINGSFORVALTNINGENS FAGENHET FOR LANDINFORMASJON • COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION CENTRE 
Storgaten 33 A / Postboks 8108 Dep / N-0032 Oslo / Tel 23 30 90 45 / Fax 23 30 90 00 / e-mail: landinfo@landinfo.no / 
www.landinfo.no 
  4 

                                                

med mer. Amnesty International omtalte i sin årsrapport for 2004 at det er få som blir domfelt for 
vold mot kvinner og uttalte at:  
 

“Women’s rights groups blamed the low rate of convictions for violence against women 
on a lack of government institutions to support the victims and a lack of trained police 
officers to investigate the cases.” 9  

 
 
Når det gjelder voldtekt, ble det i følge lokale private organisasjoner rapportert om 639 tilfeller 
av voldtekt i Bangladesh i løpet av 2006. Menneskerettighetsobservatører har imidlertid uttalt at 
det faktiske antallet voldtekter var høyere enn dette. Mange voldtektsofre rapporterer ikke om en 
slik hendelse fordi de vil unngå skam og vanære. 10 Voldtektsofre vil også kunne risikere dårlig 
behandling, og eventuelt også nye overgrep, etter å ha anmeldt en voldtekt. 
 
I følge pressen ble 126 voldtektsofre drept i Bangladesh i 2006, mens 13 begikk selvmord etter å 
ha blitt voldtatt.11  
 
En voldtektssak vil kunne nå rettsystemet og en del blir faktisk dømt, men rettsforfølgelsen av 
voldtektsutøvere varierer.12 Det kan også bemerkes at det bangladeshiske rettsvesen sliter med 
enorme restanser.13 Strafferammen for voldtekt er i følge opplysninger i UK Home Office14 (Se 
punkt 25.14, s. 107) dødsstraff eller livsvarig fengsel hvis det resulterer i død eller skade av 
voldtektsofferet, eller dette var intensjonen. Videre kan voldtektsforsøk gi en straff på mellom 
fem og ti år i fengsel.  
 
LANDINFO kan ikke uttale seg om hvorvidt en hindu i Bangladesh som er anklaget for voldtekt 
vil møte en mindre rettssikker prosess på grunn av sin religion. LANDINFO kan imidlertid på 
generelt grunnlag peke på at hinduer kan oppleve diskriminering og trakassering i det 
bangladeshiske samfunnet, uten å ha belegg for å si at dette også gjør seg gjeldene i rettssystemet. 
Videre bemerker LANDINFO at både politi og rettsvesen i Bangladesh tradisjonelt har vært svært 
korrupt. Den nåværende overgangsregjeringen, som ble innsatt i januar 2007, har kampen mot 
korrupsjon som en av sine hovedprioriteringer.  

 
9 Ibid. 
10 U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007. Bangladesh. Country report on Human Rights Practices – 2006. 
  US: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007. 
11 Ibid 
12 U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2007. Bangladesh. Country report on Human Rights Practices – 2006. 
  US: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. March 6, 2007. 
13 KONGELIG NORSK AMBASSADE, DHAKA, 2007. Oversiktsrapport Bangladesh, juni 2007. 
14 UK HOME OFFICE, 2007. Country of Origin Information report. BANGLADESH. Border & Immigration 
Agency, 15 June 2007. 
 


