Til
utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Oslo, 30. april 2020

Arrestasjonen av Mubarak Bala, generalsekretær i Nigerian Humanist
Association
Vi i Human-Etisk Forbund (HEF) ønsker å gjøre deg oppmerksom på saken til Mubarak Bala.
Bala er generalsekretær i det nigerianske humanistforbundet, Nigerian Humanist Association,
vår søsterorganisasjon, som nylig har blitt anmeldt og varetekstfengslet for blasfemi.
Bala ble arrestert den 28. april 2020 og bragt til Gbabasawa politistasjon i Kaduna, Nigeria. I
skrivende stund er det fremdeles uklart om Bala formelt er siktet, men han er 30. april blitt
overført fra politiet i delstaten Kaduna til politiet i delstaten Kano.
Balas arrestasjon kom etter en begjæring fra et lokalt advokatfirma som politiet i delstaten
Kano mottok 27. april 2020. Advokatfirmaet hevder at Bala fornærmet profeten Muhammed i
sine Facebook-innlegg, som er i strid med delstatens straffelov, paragraf 210 og seksjon
26(1)(c) i Loven om nettkriminalitet. Nettkriminalitetloven forbyr fornærmelse av personer på
grunn av deres tilhørighet til en gruppe som utmerker seg, blant annet på grunn av deres
religion.
Strafferammen for en slik fornærmelse er bøter og eller fengsel i inntil fem år. Advokatfirmaet
mener at Balas innlegg vil provosere det muslimske samfunnet og volde forstyrrelse av
offentlig ro og orden. (Se vedlegg utarbeidet av vår paraplyorganisasjon Humanists
International for mer informasjon.)
Bala forlot islam i 2014, og har siden vært offer for dødstrusler og trakassering. I juni samme år
ble han holdt mot sin vilje på en psykiatrisk institusjon i Kano på grunn av sin ateisme.
Humanists International er svært bekymret for hans ve og vel.
Humanists International frykter at Bala blir målrettet angrepet for å ha utøvet sine tros- og
ytringsfrihetsrettigheter, rettigheter som er nedfelt i den nigerianske grunnloven og
internasjonale og regionale traktater Nigeria har underskrevet.
Vi ber norske myndigheter iverksette hastehandlinger for å oppfordre nigerianske myndigheter
til å:
•

avklare Balas juridiske status og løslate ham hvis han ikke er siktet innen fristen på 24
timer som er fastsatt i grunnloven for Forbundsrepublikken Nigeria;
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•

avstå fra å overføre Bala til delstaten Kano, hvor han tidligere har blitt forfulgt av
myndighetene på grunn av sin ateisme. Bala bør overføres til en del av landet hvor det
er mer sannsynlig at han vil motta en rettferdig rettergang, som for eksempel Abuja, gitt
at en rettssak mot ham skulle finne sted;

•

garantere hans velferd og sikkerhet mens han er i varetekt, spesielt i lys av de mange
dødstruslene han har mottatt og den økte faren i fengslene grunnet Covid-19.

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn, og med over 95.000 medlemmer er
vi en av verdens største humanistorganisasjoner. Vi arbeider for de universelle
menneskerettighetene, demokrati og rettsstat, både internasjonalt og her hjemme.
Human-Etisk Forbund fremmer tros- og livssynsfrihet, særlig ikke-troendes rettigheter. Vi
motarbeider statlig og sosial undertrykking basert på religiøs tro og dogmer, og ønsker
sekulære stater med like rettigheter og muligheter for alle uansett livssyn.
Ikke nøl med å kontakte meg hvis du har spørsmål.
Med vennlig hilsen
for Human-Etisk Forbund

Trond Enger
generalsekretær
trond.enger@human.no
Kopi:

Den norske ambassaden i Abuja, Nigeria

Vedlegg:

Orienteringsnotat (med kilder)
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