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Prieglobsčio skyriaus Informacinis centras 2018-03-01 gavo šį paklausimą: 

 

1. Ar sikhizmas draudžia keisti religiją? Kaip elgiamasi su sikhais, kurie nori ar jau yra pakeitę 

religiją ir tapę krikščionimis? 

 

2.   Ar šiuo metu sikhai susiduria su netinkamu elgesiu Indijoje? Jeigu taip, ar persekiojimas vyksta už 

Pandžabio regiono ribų, ar su netinkamu elgesiu susiduriama visuose Indijos regionuose?  

 

 

1. Ar sikhizmas draudžia keisti religiją? Kaip elgiamasi su sikhais, kurie nori ar jau yra pakeitę 

religiją ir tapę krikščionimis? 

 

1.1 Religijos ir prozelitizmas Pandžabe 

 

Viename iš akademinių veikalų minima, kad Pandžabe vyrauja reformistinės religijos – 

islamas, sikhizmas
1
 ir krikščionybė. Dėl to susiklostė taip, kad tarp šių religijų vyksta konkurencija 

prozelitizmo
2
 srityje.

3
Tokia situacija apardė tradicinį požiūrį į kastas, pagerino užribio socialinėms 

klasėms priklausiusių asmenų statusą. Istoriškai sikhizmą Pandžabe priėmė daug žemesnės kastos 

atstovų tikėdamiesi, kad tai išlaisvins juos nuo žemo socialinio statuso induizmo religijoje, tačiau 

negalima teigti, kad jiems tai visiškai pavyko padaryti-sikhų bendruomenėje Pandžabe kastos 

pasireiškia kaimo ekonomikos struktūroje. Aukštesniųjų kastų sikhai savo tapatybę apibrėžia atskirai ir, 

kaip induistų aukštesiųjų kastų atstovai, laikosi graduotos visuomenės ideologijos. Žemesnės sikhų 

dalitų kastos nariai reikalauja lygaus dalyvavimo bendruomnenės ir valstybės valdžios struktūroje, 

tačiau susiduria su dominuojančios sikhų džatų kastos pasipriešinimu. Dalitai identifikuoja save kaip 

                                                           
1
 Sikhizmas - tai religija, kuri pabandė savyje suderinti ir induizmą ir aramėjų

1
 religijas. Sikhai neišpažįsta ortodoksinio 

induizmo, bet ir nepriėmė islamo. Dešimt dvasinių mokymų –guru-sukūrė originalų tikėjimą. Visi sikhai laiko save tų 
mokytojų mokiniais ir pats žodis ,,sikhas“ reiškia ..mokinys“.  (topauthor.ru, Как живут индийские 
сикхи?http://www.topauthor.ru/kak_givut_indiyskie_sikhi_dc46.html Как живут индийские сикхи?_ 
2
 Prozelitizmas-pastangos užverbuoti kuo daugiau prozelitų;prozelitas –žmogus perėjęs į kitą tikybą (Tarptautinis žodynas, 

ketvirtasis leidimas, 611 psl.) 
3
 https://timesofindia.indiatimes.com/india/In-Punjab-Sangh-brings-Christians-back-to-

Sikhism/articleshow/45696587.cms 

https://timesofindia.indiatimes.com/india/In-Punjab-Sangh-brings-Christians-back-to-Sikhism/articleshow/45696587.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/In-Punjab-Sangh-brings-Christians-back-to-Sikhism/articleshow/45696587.cms


kultūrinę grupę, o ne politinę grupę ir yra nubrėžę liniją tarp savo ir sikhų džatų tapatybės.
4
 O štai 

krikščionybę priėmusieji atsikrato nepageidaujamo priklausymo žemesnėms kastoms.
 5,6 

 

Antikrikščioniškame sikhų internetiniame puslapyje christianaggression.org, atsiribojant nuo 

reiškiamo neprielankumo krikščionių bendruomenei, rasta naudingos informacijos apie krikščionių ir 

sikhų religinių bendruomenių sambūvį Pandžabe. Čia rašoma, kad evangelizmas palietė ir sikhų 

tikėjimą. Krikščionybės skleidimas čia vadinamas ,,kategorišku“, minima, kad Pandžabo televizijos 

kanalai be induistinės programos, kuri transliuojama visoje šalyje, daug transliuoja ir krikščioniškų 

laidų, nors krikščionys tesudaro 1% visų Pandžabo gyventojų. Krikščionys misionieriai, pasak minėto 

portalo, siekia patraukti jaunuosius sikhus per dalinamas knygutes, animacinius filmus. Teigiama, kad 

dėl sikhų stipraus prisirišimo prie tradicijų, misionieriai pabandė pritaikyti krikščionybę prie sikhų 

papročių: Jėzus vadinamas Satguru, bažnyčia Satsang, o choras vadinamas Kirtan. Choristai berniukai 

Pandžabo bažnyčiose dėvi turbanus, taip bandydami sumažinti skirtumus tarp krikščionybės ir 

sikhizmo.  

Christianaggression.org puslapyje pademonstruotas ir skelbimas viename Pandžabo 

laikraščių, kuriame yra į krikščionių tikėjimą atsivertusių sikhų poros nuotrauka. Atkreipiamas 

dėmesys, kad joje vyras dėvi turbaną. 

 

 
 

 

Šis informacijos šaltinis ir kiti šaltiniai kalba apie tai, kad, nepaisant pasitaikančių nuoširdžių 

atsivertimo krikščionybę atvejų, sikhai ir hinduistai yra ,,verčiami, įkalbinėjami, viliojami” tapti 

krikščionimis. Krikščionių misionieriai kaltinami žmonių nupirkinėjimu materialinėmis gėrybėmis, 

nemokamu lavinimusi mokyklose, galimybe atsikratyti žemos kastos, išeiti iš ekonomiškai sunkios 
padėties.

7
 Youtube įkeltame NDTV televizijos reportaže vienas atsivertusių induistų neslepia, kad kartu 

su įtikėjimu tapimas krikščioniu jam buvo ir būdas atsikratyti žemos kastos.
8
 Vietos bendruomenė 

reaguoja į ,,tokį provokuojantį evangelizmą“ sikhų jaunuolių protestais. Aprašomas toks atvejis: 

 
,,Atvirų durų bažnyčia“, kuriai vadovauja pastorius Harbhajan Singh‘as, žemvaldys, kuris atsivertė į 

krikščionybę iš sikhizmo, agresyviai atvertė daugiau nei 2800 Khojewala kaimo bendruomenės narių. 2004 m. 

                                                           
4
 Journal of Political Studies, Ethnic Polarization in Punjab and the Role of AKali Dal, 31 December 2016 [paimta iš Factiva 

naujienų duomenų bazės] 
5
 Christianaggression,  April 29, 2016 (http://christianaggression.org/contact/) 

6
 4:00 iki 6:00 min., https://www.youtube.com/watch?v=qgFkC_ra3TQ 

7
 Christianaggression,  April 29, 2016 (http://christianaggression.org/contact/) 

8
 4:00 iki 6:00 min., https://www.youtube.com/watch?v=qgFkC_ra3TQ 

Christianaggress
Christianaggress


vasario mėn. Singh’as paniekinamai atsiliepė apie keletą sikhų guru, tarp jų ir  guru Granth Sahib’ą. Tai 
sukėlė keletą sikhų jaunuolių protestų priešais Singh‘o bažnyčią. Konfliktas galų gale buvo išspręstas įsikišant 
policijai ir besąlygišku Harbhajan Singh‘o atsiprašymu. Krikščioniška žiniasklaida pateikė šį incidentą kaip 
krikščionių persekiojimo  pavyzdį“.   

 

Liberalių dešiniųjų leidinys Swarajya, pasisakantis už žmogaus teises,
9
 2017 m. sausio mėn, 

aprašė priešingą atvejį, kai protestavo krikščionys prieš sikhų ,,šventvagystę“ krikščionių atžvilgiu. Po 

to, kai šie sikhai buvo suimti, krikščionių organizacijos paskelbė, kad yra patenkintos policijos 

veiksmais. Pasak Swarajya, tai jau ne pirmas kartas, kai krikščionių bendruomenė piktai sureagavo į 

sikhų ,,šventvagystę“, nukreiptą prieš jų dievą. 2001 m. gegužę 70-metis advokatas buvo suimtas dėl 

savo knygos apie sikhizmą, kurioje buvo skyrius, nepalankiai atsiliepiantis apie Jėzų Kristų, o 

nepageidaujamos knygos vietos panaikintos. Nors autorius buvo sulaikytas ir dar atsiprašė, krikščionys 

nebuvo patenkinti, nes nepatikėjo jo nuoširdumu.
10

 

 

1.2 Atsivertimo pasekmės. Atvertimo pasekmės 

 

1.2.1 Šeima 

 

Niekad nekerpami, į kuodelį viršugalvyje susukti plaukai, plieninė apyrankė, kelnės iki kelių, 

šukos, rūmų špaga (angl. small sword)- neatsiejami sikho tapatybės atributai. Jei sikhas nusikerpa 

plaukus, jis nustojamas vadinti sikhu. Jis atstumiamas savo religijos, visuomenės, šeimos. Pasakojama 

istorija, kaip supykęs tėvas išmeta nedvejodamas sūnų iš namų, jis pašalinamas iš savo kastos, praranda 

galimybę gyventi  viename ūkyje su savo giminės nariais.
11

NDTV televizijos reportaže, įkeltame į 

youtube, tarp kalbinamų konvertitų yra sikhas, atsivertęs į krikščionybę. Jis paaiškina, kad tai buvo jo 

asmeninis sprendimas, dėl kurio jis sutiko ,,visko netekti“ (šeimos nesupratimas, paveldėjimo teisės 

praradimas).
12

 

 

1.2.2     Valstybė     

 Kalbant apie tai, kaip valstybė žiūri į tokį atsivertimą, Pandžabe atsivertusiam į kitą religiją 

sikhui arba bet kuriam kitam asmeniui pakeitus religiją nekyla grėsmė iš valdžios institucijų pusės, 

kadangi Pandžabe nėra įstatymų, numatančių atsakomybę už religinį atsivertimą. Tačiau taip yra ne 

visose valstijose. JAV valstybės departamentas vertindamas religinę laisvę Indijoje 2016 metais rašė, 

kad septyniose iš 29 Indijos valstijų egzistuoja įstatymai, ribojantys religinį atsivertimą: Arunachal 

Pradeše, Gudžarate, Himachal Pradeše, Čhattisgarhe, Odišoje, Madhya Pradeše ir Radžastane. Šešios iš 

šių valstijų įgyvendina minėtus įstatymus. Tik Arunachal Pradešo valstija neturi poįstatyminės bazės, 

kad galėtų įgyvendinti atsivertimą draudžiantį įstatymą. Gudžarate reikalaujama pirma gauti 

magistracinio teismo leidimą prieš įvykdant bet kokios formos atsivertimą.
13

 2017 m. rugpjūčio mėn. 
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 Swarajya, http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/interview-with-author-sandipan-deb-on-the-relaunch-of-swarajya-

magazine-a-voice-for-indias-new-right/article6830231.ece 
10

 Harvesting Souls In Punjab: How The Evangelical Ecosystem Targets Sikhs Jul 01, 2017 
 https://swarajyamag.com/politics/harvesting-souls-in-punjab-how-the-evangelical-ecosystem-targets-sikhs 
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 Christianaggression,  April 29, 2016 (http://christianaggression.org/contact/) 
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 4:00 iki 6:00 min., https://www.youtube.com/watch?v=qgFkC_ra3TQ 
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 USDOS – US Department of State, 2016 Report on International Religious Freedom – India 
https://www.ecoi.net/en/document/1407640.html 

Christianaggress
https://www.ecoi.net/en/document/1407640.html


The Washington Times pranešė, kad Džharkhando vyriausybė  taip pat pristatė prieš religinį 

atsivertinėjimą nukreipto įstatymo projektą: 

,,Nepaisant to fakto, kad Indijos konstitucija aiškiai apibrėžia ir gina religijos propagavimo ir gynimo 
laisvę, radikalūs abiejų nacionalinių partijų –Kongreso ir BJP partijos- nariai sugebėjo priimti įstatymus prieš 
atsivertimą Gudžarate, Radžastane, Himačal Pradeše, Madhya Pradeše, Čhattisgarhe, Orisoje ir Arunačalo 
Pradeše. 

Kai naujo įtatymo projektas bus patvirtintas Džharkhande- projektui jau buvo Kabineto pritarta- bet 
kas, pripažintas kaltas dėl miglotai suformuluoto nusikaltimo atvertinėjnat žmones galės būti nuteistas 

mažiausiai 3 m. kalėjimo”.14
  

Nors nuteisimų pagal šiuos įstatymus mažai, jie naudojami įbauginti, stigmatizuoti vietines 

mažumų bendruomenes (dalitus, gentines grupes, religines mažumas) retkarčiais iškeliant baudžiamąją 

bylą.
15

 

1.2.3 Ultranacionalistai induistai 

Apie konkrečius incidentus, kuriuos patirtų krikščionys Pandžabo valstijoje, informacijos 

nebuvo rasta, išskyrus plačiai nuskambėjusį atvejį, kai per planuotą išpuoplį 2017 m. vasarą buvo 

nušautas  krikščionių bažnyčios lyderis. Dvasininkas buvo ne kartą įspėtas ginkluotų [induistų] 

grupuočių nustoti skleisti krikščionybę Indijoje. Jo sūnus duodamas interviu World Watch Monitor 

pasakė, kad jis nesuprantąs kas įvyko, nes Pandžabas visad buvo labai saugi vieta krikščionims. Jis 

taip pat pasakė, kad čia gyvena ir sikhų religinė mažuma, bet nei viena, nei kita religinė mažuma 

,,nebuvo gavusios  jokių grasinimų iki šiol.”
16

 Pastoriaus nužudymą ,,negeru ženklu sunkiai 

uždirbtoje taikoje Pandžabe” pavadino krikščionių bažnyčios atstovas.
17

 

Nepriklausomu save vadinantis ir įvairiomis Indijos temomis rašantis interneto portalas 

Scroll.in 2018 m. pradžioje rašė ne konkrečiai apie Pandžabą, o bendrai apie padėtį Indijoje 

tvirtindamas, kad Indija tampa nesaugi ne tik musulmonams, bet ir krikščionims. Musulmonai patiria 

minios išpuolius ir tikslinius nužudymus, vykdomus policininkų.
18 

Išpuolius vykdo su valdančiąja BJP 

partija susiję induistų ekstremistai
 19

 Kur kas mažesnė nei musulmonų krikščionių bendruomenė
20
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 Washington Times, Anti-conversion laws will not help India-Economic freedom atrophies where religious liberty is 
hampered, August 15, 2017 https://www.washingtontimes.com/news/2017/aug/15/india-anti-conversion-laws-are-
outrageous/ 
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 Scroll in, Creeping fear: Not just Muslims, India is also failing its Christian minority, Jan 22, 2018, 
https://scroll.in/article/864291/creeping-fear-not-just-muslims-india-is-also-failing-its-christian-minority 
16

 Express,Church pastor murdered after being ordered to STOP preaching the Bible, Jul 29, 2017 
https://www.express.co.uk/news/world/834330/Christian-persecution-Pakistan-Church-pastor-murder-protest-India 
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 Times of India, Fearful Christian leaders seek action in pastor’s killing 
 Jul 17, 2017 https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/fearful-christian-leaders-seek-action-in-pastors-
killing/articleshow/59624128.cms 
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 Scroll in, Creeping fear: Not just Muslims, India is also failing its Christian minority, Jan 22, 2018, 
https://scroll.in/article/864291/creeping-fear-not-just-muslims-india-is-also-failing-its-christian-minority 
19

 Human Rights watch, World report 2018- India,  https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/india 
20

 U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | ANNUAL REPORT 2017 
https://www.ecoi.net/en/file/local/1399387/5250_1494426747_india-2017.pdf 
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puolama induistų ir kaltinama prievartiniu induistų atvertinėjimu į krikščionybę.
21

Krikščionys susiduria 

su išpuoliais prieš savo maldos vietas, šventyklas, dvasininkus ir vienuoles. Jungtinis krikščionių 

forumas (angl.The United Christian Forum) užfiksavo 216 tokius išpuolius 2017 metais, bet policija 

užregistravo tik ketvirtį skundų, o suimtų užpuolikų yra dar mažiau. Keturiose valstijose - Tamil Nadu, 

Čhatisgarhe, Utar Pradeše ir Madhya Pradeše -  įvyko didžioji dalis šių išpuolių.
22

 Užuot suėmę 

užpuolikus valdžios atstovai dažnai suima krikščionis, bet paskui juos paleidžia.
23

 Premjeras Narendra 

Modi jau pripažino, kad toks smurtas yra nepriimtinas ir nusprendė sukurti ,,religinių“ policininkų 

pajėgas.
.24

 

 

Yra pranešimų ir apie socialinį ir ekonominį krikščionių boikotavimą nepriimant jų į darbą, 

ribojant prieigą prie elektros ir vandens.
25

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ar šiuo metu sikhai susiduria su netinkamu elgesiu Indijoje? Jeigu taip, ar persekiojimas 

vyksta už Pandžabio regiono ribų, ar su netinkamu elgesiu susiduriama visuose Indijos 

regionuose?  

 

2.1 Demografija 

 

2011 m. Indijos gyventojų surašymo duomenimis,  iš viso Indijoje gyvena 21 mln. sikhų.
 
Nors 

dauguma sikhų gyvena Pundžabe (16 mln.)
26

 sudarydami 54 proc. Pandžabo gyventojų, kaip nurodo 

JAV valstybės departamentas
27

, ir 57.69%, kaip nurodyta Times of India (abu šaltiniai remiasi 

paskutinio gyventojų surašymo 2011 metais duomenimis), Jungtinės Karalystės vidaus reikalų 

ministerijos ataskaitoje cituojama Kanados imigracijos ir pilietybės valdyba teigia, kad kitose Indijos 

valstijose taip pat gyvena nemažos sikhų bendruomenės, pavyzdžiui, Karianos valstijoje - virš milijono 
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https://www.ecoi.net/en/file/local/1399387/5250_1494426747_india-2017.pdf 
22
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https://www.ecoi.net/en/file/local/1399387/5250_1494426747_india-2017.pdf 
23
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 USDOS – US Department of State: 2016 Report on International Religious Freedom – India, 15 August 2017 available 
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https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%8Chatisgarhas
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sikhų. Pasaulinės sikhų organizacijos Kanadoje atstovas sako, kad beveik kiekvienas didesnis Indijos 

miestas turi sikhų bendruomenę.
28

  

 

Federaliniu įstatymu religinės mažumos statusas suteiktas šešių religijų atstovams, tarp jų ir 

sikhams bei krikščionims. Mažumų religinės grupės yra susirūpinusios tuo, kad induistai valdžios 

atstovai kalba apie induizmo dėstymą privalomai mokyklose, iš jų taip pat pasigirsta prieš religines 

mažumas nukreiptų neapykantos kalbų; jos skundžiasi policijos nepakankamu veikimu smurto ar 

priešiškumo demonstravimo prieš mažumas atvejais.
 29 

 

Šiuolaikinėje Indijoje sikhai užima svarbią vietą valstybiniame, politiniame ir ekonominiame 

gyvenime. Indijos armijoje sikhai užima 20 procentų vadovaujančių postų (visoje Indijoje sikhai sudaro 

tik 1,7 proc.
30

 gyventojų). Daug sikhų verčiasi žemės ūkiu ir yra turtingi ūkininkai.
31,

 
32

  

 

2.2 Kaip pasikeitė sikhų padėtis Indijoje nuo 2014 m. 

 

2009-2013 metais sikhų padėtį analizavę Kanados imigracijos ir pilietybės valdybos 

informacijos apie Indiją tyrėjai  buvo nustatę, kad sikhai, jei ir yra diskriminuojami, tai nedaug, o 

smurtas, kuris buvo būdingas 1980-aisiais, kai žuvo 3000 sikhų – pasibaigęs.
33

Naujausioje – 2016 

metų- savo surinktoje medžiagoje apie sikhų padėtį Indijoje autoritetingas Austrijos centras ACCORD, 

apdorojantis informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybes, atskleidė, kad sikhų padėtis yra 

pablogėjusi sulig atėjimu į valdžią induistų nacionalistams 2014 m. 
34

- Bharatiya Janata partijai (BJP)
 

(žr. žemėlapį žemiau valstijas, kuriose ši partija laimėjo rinkimus
35

).  
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Ultranacionalistų induistų vykdomas persekiojimas. Valdžios atstovų reakcija 

 

2014 m. laimėjus rinkimus  Bharatiya Janata partijai sikhai (taip pat kitos religinės mažumos) 

tapo radikalių induistinių organizacijų vykdomų išpuolių, diskriminacijos, prievartinio atvertimo į 

induizmą taikiniais, nes induistų ultra-nacionalistai jaučia tam tikrų jėgų centrinėje vyriausybėje 

palaikymą. Vietos, regioninė ir nacionalinė policija ne visada staigiai pradeda veikti, kad sustabdytų 

smurtą. Teismai įprastai palaiko nebaudžiamumo atmosferą leisdami ekstremistams nesibaiminti dėl 

galimos bausmės už nusikaltimus.
36

 

 Pasak JAV religinės laisvės komisijos 2017 m. ataskaitos, induistų nacionalistai dažnai 

priekabiauja prie sikhų ir reikalauja atsisakyti religinio praktikavimo ir įsitikinimų, būdingų sikhizmui. 

Pažymėtina, kad sikhų rengimosi maniera ir nešiojimasis privalomų religinių atributų, tarp jų ir kirpan, 

yra teisė, kurią gina Indijos konstitucija. Konstitucinis aiškinimas, kad sikhizmas yra induizmo forma 

sukuria aplinką, kurioje induistų nacionalistai žiūri į sikhus kaip atmetusius induizmą ir kaip Indijos 

priešus, nes kai kurie sikhai palaiko Khalistano politinį judėjimą, kuriuo siekiama sukurti naują 

valstybę sikhams ir pripažinti sikhų religiją atskiru tikėjimu.
37
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Nuotraukoje tipinis šių dienų sikho nešiojamas peilis arba kardas – kirpan.

38
 

 

2015 m. spalio mėn. per išplitusius smurtinius sikhų protestus prieš Pandžabo valdžią, policija 

šaudė į protestuotojus nukaudama du ir sužeisdama 80 žmonių po to, kai protestuotojai sukilo 

penkiuose Pandžabo rajonuose po pranešimų apie nežinomų asmenų išniekintą šventą sikhų knygą. 

Policija sulaikė nemažiau 12-kos sikhų ir apkaltino juos pasikėsinimu nužudyti, viešo turto 

suniokojimu, neteisėtu ginklų nešiojimu. Sikhų žuvimas sukėlė pyktį sikhų bendruomenėje ir šie ėmė 

blokuoti kelius ir tiltus reikalaudami nubausti šventos knygos išniekintojus.
 39

 

Kalbama ne apie vieną incidentą, kadangi per savaitę pranešta mažiausiai apie penkis guru 

Granth Sahibo knygos kopijų išniekinimus. Suplėšytos kopijos rastos Džandialos kaime Džalandhare, 

Ludhianoje, Tarn Tarane netoli Amritsaro, Kot Kapuroje ir Gurusar Džalalo kaime Bathindos rajone. 

Nors policija apklausė dešimtis, suėmė du įtariamuosius ir dar 52 asmenis ,,dėl viso pikto”, sakė 

nežinanti, kas galėtų būti kaltininkai. ACCORD cituoja apie įvykius 2015 m. spalio mėn. rašiusią BBC, 

kad net centrinė valstybės valdžia panoro įsikišti ir atstatyti taiką Pandžabo valstijoje, kuri ,,jau 

beveik du dešimtmečius buvo rami” – 1980-aisiais ir 1990-aisiais sikhai kovojo už tėvybės 

nepriklauomybę. 1984 m. Indijos saugumo pajėgos nužudė daug sikhų kovotojų po to, kai šie užgrobė 

Auksinę Amritsaro šventovę. Keršydami tuometinės premjerės Indiros Ghandi asmens sargybiniai 

sikhai tuomet nužudė ją. Indijos ministro pirmininko noras atstatyti tvarką pasireiškė per Pandžabo 

policijos vado, sikho,  pakeitimą – juo tapo Suresh Arora.
40

 

 

Informacijos apie kitus konkrečius induistų organizuojamus sikhų provokavimo atvejus 

informacijos nerasta.
 

 

Valstybės persekiojamų sikhų profilis 

 

Problema sikhams Pandžabe yra ne tik ignoruojama jų apsisprendimo teisė, bet ir tai, kad 

sikhizmas nėra pilnai pripažįstamas kaip atskira religija arba kultūra. Nors Konstitucijos 25 straipsnis 

garantuoja religijos laisvę, Aukščiausiojo teismo sprendimai aiškina sikhizmą kaip induizmo 

formą/variantą. Tie sikhai, kurie prieštarauja tokiai interpretacijai ir neslepia, kad jiems svarbi jų teisė į 

apsisprendimą, gali susidurti su didele grėsme sau. ACCORD cituoja Kanados imigracijos ir pilietybės 

valdybos informacijos tyrėjų pokalbį su Pasaulinės sikhų organizacijos, atstovaujančios sikhų teisę 

Kanadoje ir visame pasaulyje, atstovu, kuris pasakė, kad tos sikhų bendruomenės, kurios, advokatauja 
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arba remia atskiros sikhų valstybės arba Khalistano idėją“ arba meta iššūkį valstybės valdžiai 

religiniuose reikaluose, ir tie sikhai, kurie įtariami ,,simpatizuojantys kovotojams” ,,yra sekami, o kai 

kuriais atvejais ir sulaikomi bei kankinami”. Organizacijos attovas taip pat pažymėjo, kad ,,nors 

Pandžabe negrįžta prie plataus mąsto smurto koks buvo  1980-1995 m., kai visa sikhų bendruomenė 

kentė sunkumus, kai kurie Indijos sikhų populiacijos segmentai ir toliau susiduria su persekiojimu, 

sulaikymais, kankinimu dėl savo politinių ar religinių įsitikinimų”.
41

 

 

Į judėjimą ,,Sikhai už teisingumą” susibūrę 200 sikhų 2015 m. rugsėjį protestavo Niujorke prie 

Jungtinių Tautų būstinės dėl tariamai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų (policijos brutalumo sikhų 

jaunuolių atžvilgiu) reikalaudami surengti 2020 m. referendumą dėl nepriklausomo Khalistano.
42

 

 

Kuriose valstijose sikhui konvertitui kiltų pavojus, žr. atsakyme į pirmą klausimą. 

 

   

 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. 

Informacija buvo renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis 

dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl 

konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  
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