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2016-08-05 Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras gavo paklausimą apie Pakistaną 

žemiau išdėstytais klausimais.  

 

1. ,,Jungtinio nacionalinio judėjimo“ partija ir jos padėtis Pakistane. Ar valdančioji 

Pakistano partija  persekioja šios partijos narius, aktyvistus? Jei taip, tai ar žmogus turi 

būti aktyvus, žymus partijos narys, ar gali būti persekiojamas vien dėl priklausymo šiai 

partijai, jos palaikymo? 

 

1.1 MQM ir Pakistano saugumo pajėgų konfrontacija 

 

Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras šia tema taip pat 

rašė 2014-06-26 pažymoje ,,Apie Pakistano „Muttahida Qaumi“ judėjimo (MQM) įtaką Pakistano 

teisėsaugos institucijoms“ (Nr. PAK-15/6-6-21).  

 

,,Jungtinio nacionalinio judėjimo“ partija Pakistane vadinama „Muttahida Qaumi“ judėjimu 

(Muttahida Qaumi Movement, MQM). Tai ketvirta pagal dydį partija Pakistane. Šiuo metu – opozicinė, 

tačiau ne kartą buvusi valdančiųjų koalicijose per savo 30 metų istoriją. 2015 m. rugpjūtį pranešta, kad 

šios partijos įstatymų leidėjai pasitraukia iš abiejų Pakistano parlamento rūmų, kur turėjo laimėję vietų: 

24 nariai – iš žemutinių rūmų ir 8 senatoriai iš aukštutinių rūmų bei 51 Sindho provincijos asamblėjos 

narys. MQM lyderis, Farukas Sataras (Farooq Sattar) pareiškė, kad toks yra jų protestas prieš 

susidorojimą su partija: Pakistano armija neva susidorojo su partijos rėmėjais Karačyje. Saugumo 

pajėgos savo ruožtu tvirtina, kad jų įsikišimas buvo būtinas, kad būtų užtikrinta saugumo padėtis ir 

jokio politinio persekiojimo nebuvo. BBC rašo, kad jau ilgą laiką  MQM partija užsiima neigimu  

kaltinimų, kad smurtiniu būdu ji bando kontroliuoti Karačį (Sindho provincija).
1
  

 

Pasak  laikraščio the Guardian, dviejose bylose Jungtinės Karalystės teismas pripažino MQM 

smurtine organizacija suteikdamas prieglobstį Pakistano policininkui, ieškančiam apsaugos nuo MQM 

persekiojimo, ir pripažino, kad MQM yra nužudžiusi 200 jai pasipriešinusių policininkų. Rašoma, kad 

šį skaičių cituoja patys Karačio policininkai. Žuvę policininkai buvo susiję su premjerės Benazir Bhutto 

prieš MQM nukreipta kampanija 1995 m. Negalėdami pasitikėti MQM įbaugintais ir korumpuotais 

                                                           
1
 BBC, Pakistan MQM party quits parliament 'over crackdown' 12 August 2015 (http://www.bbc.com/news/world-asia-

33883959) 



teismais, saugumo pajėgų nariai be teismo žudė šimtus MQM narių. Galų gale patys už tokius 

veiksmus atsakingi policininkai buvo nužudyti MQM narių. Vėliau, 2014 metais, MQM nariai, šalia 

kitų ginkluotų grupuočių, vykdančių išpuolius prieš policininkus, toliau buvo kaltinami policininkų 

nužudymais. Dėl valstybės negebėjimo gintis nuo nusikalstamų grupuočių tuomet skundėsi ir nuo 

išpuolių kenčiantys žurnalistai. Per dvejus su puse mėnesių  2014 m. Karačyje nuo ginkluotų grupių 

rankos žuvo 45 policijos darbuotojai.  

 

2016 m. užfiksuoti saugumo pajėgų įgaliojimų viršijimo atvejai 

 

2016 m. gegužės mėn. Pakistano žmogaus teisių komisija savo ataskaitoje išreiškia didelį 

susirūpinimą dėl politinio aktyvisto (ne MQM nario), kuris buvo teisėsaugos darbuotojų pagrobtas, jis 

buvo dingęs be žinios 10 dienų, rastas išmestas iš transporto priemonės kritinės būklės. Taip pat buvo 

pareikštas susirūpinimas dėl MQM darbuotojo mirties ligoninėje po to, kai specialus padalinys 

,,Reindžeriai“ kurį laiką buvo jį sulaikę. Komisija reikalavo, kad būtų tiriami dažni atvejai, kai 

,,Reindžerių“ sulaikyti sveiki asmenys palieka areštines smarkiai pablogėjusios sveikatos arba net 

miršta.”
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2015 m. metų užfiksuoti saugumo pajėgų įgaliojimų viršijimo atvejai 

 

2015 m. pabaigoje Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas rašė:  

 
“Pakistano teismas rugpjūčio 5 d.  išdavė sulaikymo orderį dėl politinės partijos, kuri kontroliuoja Pakistano 
didžiausią ir turtingiausią miestą, vadovo akcentuodamas kovą tarp armijos ir politikų. Bijomasi įtampos, kuri 
grėstų Karačio stabilumui; Karačis yra finansinis centras, kuriame gyvena 20 milijonų žmonių ir kuris sukuria 
pusę vyriausybės pajamų. Miestas siaubiamas kovotojų ir smurtinių nusikaltimų yra valdomas Muttahida 
Qaumi Movement (MQM) politinės partijos.” 3 
 

Pakistano laikraštis DAWN rašė, kad MQM lyderis Farukas Sataris skundėsi 2015 m. lapkričio 

mėn., kad jau dvejus metus yra valstybės terorizavimo auka ir kad partija negali tęsti savo veiklos, 

kadangi teisėsauga daro reidus į partijos būstines Karačyje.   

 

JAV valstybės departamentas 2016 m. išleistoje ataskaitoje apie įvykius 2015 m. rašoma: 

 
,,Karačyje veikianti politinė partija MQM įtarė, kad [2015 m.] sukarinta grupuotė ,,Sindho reindžeriai” 
pagrobė, kankino ir nužudė keletą jos narių per besitęsiančias saugumo operacijas Karačyje. Jie tvirtino, kad 
nuo rugpjūčio mėn. 151 MQM narys laikomas dingęs ir kad 55-kis valdžios atstovai nukovė be teismo per 
[saugumo] operacijas. Pakistano žmogus teisių komisija pareikalavo žudynių  be teismo ir dingimo atvejų 
tyrimo.4  
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 Human Rights Commission of Pakistan, HRCP, HRCP demands probe into activist’s abduction, custodial death of MQM 

worker, May 4, 2016 (http://hrcp-web.org/hrcpweb/hrcp-demands-probe-into-activists-abduction-custodial-death-of-
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 Radio Free Europe/Radio Liberty, Arrest Warrant For Exiled Pakistani Revives Political Feud, 6 August 2015 (Refugee 

Documentation Centre of Ireland report, 22 July 2016) 
(https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142393.pdf) 
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 US Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices, p 5, 13 April 2016 (Refugee Documentation 

Centre of Ireland report, 22 July 2016) https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142393.pdf) 

https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142393.pdf


Pakistano laikraštis  Dawn rašė 2015 m. birželio mėn., kad 4 policininkai ir 2 aukštesnio rango 

policijos pareigūnai buvo nušalinti nuo pareigų po to, kai MQM darbuotojas mirė Aziz Bhatti policijos 

areštinėje. Buvo pranešta, kad 4 policininkai buvo sulaikyti, kai skrodimo rezultatai parodė, kad 

Mohamedas Vasimas (Mohammed Wasim) mirė nuo galvos sužeidimų, padarytų sunkiu, buku 

objektu.
5
 

 

Apibendrindama 2015 metus, Pakistano žmogaus teisių komisija nurodė, kad  siekiančios 

užtikrinti tvarką Karačyje ,,Reindžerių” pajėgos buvo įtariamos neteisėtais suėmimais ir žmonių 

dingimu dėl jų politinės narystės ir kad mažai tebuvo padaryta pažangos dingimų bylose, kurios laukė 

nagrinėjimo aukštesniuose teismuose.
6
 

 

 2014 m. užfiksuoti saugumo pajėgų įgaliojimų viršijimo atvejai  

 

Anglų kalba rašantis Sindho provincijos laikraštis the Daily Regional Times 2014 m. 

balandžio mėn. rašė:  

 
“Muttahida Qaumi judėjimas (MQM) trečiadienį išreiškė įtarimus, kad policijos mirties būrys grobė 

ir žudė MQM aktyvistus Karačyje. Kreipdamasis į spaudos konferenciją kartu su MQM koordinavimo 
komiteto nariais Haider Abbas Rizvi pasakė, kad du jų aktyvistai <...>  buvo skubiai sučiupti teisėtvarkos 
pareigūnų pirmadienį naktį, o vėliau rasti jų kulkų suvarpyti kūnai <...>. Sanaullahas buvo MQM 105 
padalinio aktyvistas, o Mansooras buvo Gulistan-e-Johar sektoriaus aktyvistas, pasakė jis. Rizvi pasakė, kad 
neilgai trukus po šių aktyvistų arešto, MQM apie areštą pranešė SHO Shah Faisal Colony policijos nuovadai 
(DIG East), Policijos generalinio inspektoriaus pavaduotojui ir atsakingiems ,,Reidžerių“ pareigūnams. Jis taip 
pat pasakė, kad buvo pateikta peticija Sindho aukštajam teismui ir teismas turėjo ją nagrinėti antradienį. 
Kovo 19 d. patyrėme panašų praradimą, kai trys mūsų aktyvistai, Abdulas Jabbaras, Yawaras Abbas Jaffery ir 
Shamshadas Jaffery, buvo pagrobti ir nužudyti teisėsaugos pareigūnų, pasakė MQM lyderis. <...>Mirties 
būrys, sudarytas iš civiliniais drabužiais apsirengusių pareigūnų, yra susijęs su MQM aktyvistų pagrobimu ir 
nužudymu, įtarė jis.“ 7  

 

Tuo pačiu metu – 2014 m. balandžio mėn. - Pakistano žmogaus teisių komisijos ataskaitoje rašoma:  

 
“Pakistano žmogaus teisių komisija (angliškas trumpinys HRCP) su dideliu susirūpinimu pažymi, kad 

kol  Muttahida Qaumi judėjimas (MQM) reiškia susirūpinimą dėl savo darbuotojų pagrobimo, kankinimo ir 
neteisminio nužudymo ir dėl to, kad nesiimta jokių žingsnių tirti kaltinimus. Pirmadienį publikuotame 
pareiškime, Komisija pareiškė: ,,HRCP sužinojo, kad negyvi MQM aktyvistų kūnai buvo rasti Korangi praeitą 
savaitę. Abu vyrai buvo dingę daugiau nei mėnesį ir ant jų kūnų buvo kankinimų žymės. MQM pastarosiomis 
savaitėmis nuolat skundėsi, kad jo darbuotojai ir aktyvistai yra pagrobiami, kankinami ir nužudomi per 
besitęsiančias saugumo operacijas Karačyje, kaltino teisėsaugos institucijas. Pakistano žmogaus teisių 
komisija mano, kad tai labai rimti kaltinimai, kurie turi būti tiriami nedelsiant.8 
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 Dawn, Four policemen held after MQM worker’s custodial death, 4 June 2015   (Refugee Documentation Centre of Ireland 

report, 22 July 2016) (https://coiportal.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142393.pdf) 
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 Human Rights Commission of Pakistan, Annual report 2015-State of Human Rights in 2015 (http://hrcp-
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 Daily Regional Times , MQM blames police for killing its activists,  2 April 2014 (Refugee Documentation Centre of Ireland 

report)( https://coi.easo.europa.eu/administration/ireland/PLib/142393.pdf) 
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 Human Rights Commission of Pakistan, HRCP wants abduction, killing of MQM workers probed, 21 April 2014 

(http://hrcp-web.org/hrcpweb/hrcp-wants-abduction-killing-of-mqm-workers-probed/) 



 

Yra pranešimų Pakistano žiniasklaidoje apie nenustatytos tapatybės asmenų viešose vietose 

nušautus arba sužeistus su  MQM susijusius asmenis, kurie įvardijami kaip ,,MQM narys“, ,,MQM 

aktyvistas“, ,,MQM darbuotojas“, ,,MQM  rėmėjas“, ,,MQM vadovo padėjėjas“. Kartu su tėvu nušauta 

ir 8-erių metų duktė.
9
 

 

 Karačyje yra griaunami MQM biurai dėl to, jog jie, kaip pranešama Pakistano žiniasklaidos, 

pastatyti neteisėtai ant valstybinės žemės.
10

 Iš viso nugriauta 150 biurų, griovimo darbai prižiūrimi 

reindžerių ir policijos darbuotojų.
11

 

 

1.2 Ar mohadžiras gali būti Achmadijos musulmonas ir atvirkščiai 

 

1995 m. sausio mėn. Kanados imigracijos ir pabėgėlių taryba kreipėsi į Toronte įsikūrusią 

Achmadijos musulmonų bendruomenę prašydama pateikti informaciją apie tai, ar mohadžiras, kuris yra 

MQM, mohadžirų nacionalinio judėjimo, narys taip pat gali būti Achmadijos musulomonas ir ar 

achmadijiečiai traktuoja MQM kaip smurtinę organizaciją. Achmadijos bendruomenės atstovas atsakė, 

kad ,,būtų labai mažai tikėtina, kad MQM narys būtų taip pat ir Achmadijos musulmonas“. Atstovas 

paaiškino, kad MQM yra ,,ekstremistinė politinė partija ir tiki demonstracijomis ir smurtu – tai 

įsitikinimai, kurie yra nesuderinami su achmadijiečių vertybėmis“.
12

Pasak the World Post, priešininkų 

ir išdavikų žmogžudystės, kankinimai ir įbauginimas yra  praktikuojami MQM iki šiol.
13

 

Pabrėžtina, kad ši partija yra sudaryta etniniu pagrindu:  

 
,,MQM, įkurta 1984 m., agresyviai ir kartais smurtiniu būdu gina mohadžirų teises ; mohadžirai – tai 

terminas, naudojamas pavadinti milijonams urdu kalba kalbantiems imigrantams, kurie [Indijos] padalijimo 
metu išvyko iš Indijos 1947 m. į jauną musulmonišką šalį – Pakistaną. Tik atvykę mohadžirai pasijuto 
nepageidaujami vietinių sindhų ir puštunų, nes šie žiūrėjo į atvykėlius skeptiškai bijodami, kad atvykėliai ims 
lenkti juos skaičiumi, užgrobs jų žemes, darbo vietas ir atims išsilavinimo galimybes. Taip ir nutiko“. 14 

 

 Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad informacijos apie tai, jog Achmadijos musulmonai 

dalyvautų politinėje veikloje, nerasta. Nors Londone kaip tremtinys gyvenantis MQM vadovas yra 

viešai pasmerkęs išpuolius prieš achmadijiečius, užtaręs kitas religines mažumas
15

, tačiau nerasta 
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 Faisalabad Post, 1 more office of MQM demolished today, September 9, 2016 (http://faisalabadpost.com/1-office-mqm-
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 The Express Tribune, ‘I do not want a country of extremists and mullahs but a country of Quaid-e-Azam’s vision’, 
September 12

th
, 2012 (http://tribune.com.pk/story/435144/i-do-not-want-a-country-of-extremists-and-mullahs-but-a-

country-of-quaid-e-azams-vision/) 
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informacijos, kad Achmadijos musulmonai būtų įsitraukę į MQM veiklą Pakistane. Internete galima 

rasti pranešimą ir apie MQM nario įvykdytą tyčinę achmadijiečio žmogžudystę Pandžabe religiniu 

pagrindu. 
16

  

 

 

2. Achmadijos bendruomenė Pakistane (ar Faisalabdo m. gyvena Achmadijos 

bendruomenė), jos narių padėtis šalyje, ar yra persekiojami, ar asmuo gali būti 

persekiojamas vien dėl priklausymo achmadijiečiams. 

 

Apie Achmadijos musulmonų bendruomenės pagrindinius bruožus skaitykite ankstesnes 

Informacinio centro pažymas: http://coi.migracija.lt/lt/azija/pakistanas. Papildomą informaciją apie šios 

religinės mažumos Pakistane gyvenseną pateikta 2016 m.  balandžio mėn. Jungtinės Karalystės vidaus 

reikalų ministerijos ataskaitoje, randamą interneto adresu:  

(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522137/Pakistan-

_Ahmadis_v2.0.pdf 

Čia išdėstyti atnaujinimo nereikalaujantys faktai apie šią bendruomenę: religiniai ypatumai, sudėtis, 

specialūs Achmadijos musulmonus diskriminuojantys įstatymai.  

 

2.1 Achmadijos musulmonų gyvenami rajonai Pakistane 

 

Achmadijos musulmonai Pakistane daugiausia gyvena Pandžabo ir Sindho provincijose. Be 

Rabwaho (oficialus pavadinimas Chenab Nagaras) miesto, kuriame jie sudaro daugiau nei 95 proc. visų 

gyventojų ir kuris yra jų pagrindinis miestas, gausiau gyvena Sialkote, Kvetoje, Multane, Ravalpindyje, 

Karačyje, Lahorėje ir Faisalabade. Faisalabadas nutolęs nuo Rabwaho per 48 kilometrus
17

 (Pandžabo 

provincija)
18

. Miestas yra įsikūręs vidurio rytinėje Pandžabo provincijos dalyje.
19

 Informacijos šaltinių 

jis įvardijamas kaip vietovė, kur gyvena nemenka dalis achmadijiečių.
20

 

 

2.2     Achmadijos musulmonų persekiojimas 

 

2.2.1 Įstatymais įtvirtintas persekiojimas (dalyvauja ir valstybė, ir visuomenė) 

 

2016 m. balandžio mėn. atnaujintoje Jungtinės Karalystės ataskaitoje apie Achmadijos 

musulmonų padėtį Pakistane cituojama Pakistano žmogaus teisių komisija, kuri savo 2016 m. kovo 

mėn. ataskaitoje pažymi, kad ,,achmadijiečiai yra paskelbti nemusulmonais Pakistane 1974 metų 

Konstitucijos pataisa. Įstatymu uždrausta jiems save tapatinti su musulmonais ir viešai 

melstis.....Manoma, kad achmadijiečiai yra labiausiai persekiojama religinė grupė Pakistane.”
 21
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Analitinis Jinnah institutas, atlikęs Achmadijos musulmonų padėties tyrimą ir  2016 m. 

paskelbęs tyrimo išvadas, nurodo, kad iš atliktų eilės išsamių pokalbių su šios religinės mažumos 

atstovais tapo akivaizdu, kad Achmadijos bendruomenė yra viena labiausiai atstumtų ir engiamų 

mažumų Pakistane.
22

 

 

JAV valstybės departamento 2015 m. ataskaitoje apie tarptautinę religinę laisvę užsimenama, 

kad religinės mažumos Pakistane yra persekiojamos tiek vyriausybės, tiek visuomenės atstovų:  

 
,, Pakistano šventvagystės įstatymai, kurie numato griežtas bausmes už nusikaltimus, tokius kaip  Korano 
išniekinimas ar Pranašo Mahomèto įžeidimas, dažnai [2015 metais] buvo taikomi pateisinti minios smurtą. 
Nuo 1990 m. daugiau nei 62 buvo nužudyti minios (pasak Centre for Research and Security Studies 
Pakistane). <...> Daugiau nei 40 žmonių yra mirtininkų eilėje dėl šventvagystės, daug iš jų priklauso 
religinėms mažumoms. <...>“ 

 

Konkrečiai apie achmadijiečius minėtoje JAV valstybės departamento pasakyta: 

 
,,Achmadijos bendruomenės lyderiai ir toliau reiškia susirūpinimą dėl vyriausybės persekiojimo, nukreipto 
prieš Achmadijos musulmonus, pasiremiant kaltinimais šventvagyste ar kitais tariamais įstatyminiais 
prasižengimais. Pasak teisės stebėtojų, valdžios institucijos ėmėsi žingsnių ginti kai kuriuos asmenis, 
nepagrįstai apkaltintus šventvagyste, nors žemesnio lygio teismai ir toliau negebėjo laikytis elementarių 
įrodinėjimo standartų šventvagystės bylose. Religinių mažumų bendruomenių nariai tvirtino, kad vyriausybė 
nenuosekliai užtikrino mažumų teises, ir krikščionių, induistų, sikhų ir achmadijiečių diskriminacija tęsėsi.“  

 

Achmadijos bendruomenė nurodė, kad šventvagyste 2015 metais buvo apkaltinta 11 jos narių, 

iš kurių 6 buvo areštuoti. Vienas achmadijietis buvo sulaikytas jam parduodant religines knygas. 

Nebuvo žinių apie šių bylų užbaigimą 2015 m. gale.“ 
23

 

 

Jinnah institutas 2016 m. patvirtino, kad ,,dažniausiai pasitaikantis achmadijiečių 

persekiojimo metodas yra bylų iškėlimas pagal vadinamųjų antiachmadiškų įstatymų ir šventvagystės 

įstatymo nuostatas. Pasak Jinnah instituto ekspertų, nuo 1984 m., kai įsigaliojo prieš Achmadijos 

musulmonus nukreipti įstatymai, buvo pateikta 1070 pareiškimų, kuriais buvo prašoma iškelti bylas 

achmadijiečiams, pagal šventvagystės įstatymus – 303 pareiškimai. Šiuo pareiškimus pateikia religinės 

grupės ,,Almi Majlis Khatam-e-Nabuwat” (,,Tarptautinė paskutinio pranašo gynimo taryba“) nariai ir 

rėmėjai. Būtent ši politinė/religinė organizacija yra atsakinga už neapykantos kampanijas, 

organizuojamas prieš achmadijiečius. Jai vadovauja sektantinė dvasininkija; sukeldama liaudies 

nepasitenkinimą achmadijiečiais, ji siekia pasipildyti politinį kapitalą.
24

 Nors įstatymu reikalaujama, 

kad aukštesnio rango policijos pareigūnas tirtų bet kokį kaltinimą šventvagyste prieš pateikiant oficialų 

skundą, stebėtojai tvirtina, kad skirtingi policininkai atlieka šią procedūrą nevienodai.
25

 

Nuo 1987 m. skirtingų šaltinių vertinimais 494-2000 bylų buvo iškelta  achmadijiečiams  

pagal Šventvagystės įstatymą, o pagal įvairius įstatymus dėl tikėjimo buvo persekioti 4000 

achmadijiečių. Pasak Austrijos prieglobsčio ir imigracijos Federalinės tarnybos surinktos informacijos 
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2015 m. liepos mėn. religiniu pagrindu grįsti areštai ir persekiojimas tęsiasi ir yra taikomi ne tik 

Šventvagystės ar vadinamieji antiachmadiški įstatymai, bet ir kiti įstatymai, nagrinėjantys religinius 

klausimus.
26

 

 

Stebėtojai tvirtina, kad šventvagystės skundai taip pat dažnai būna nukreipti prieš kolegas, 

kaimynus, verslo partnerius siekiant išsiaiškinti asmeninius santykius ar įbauginti pažeidžiamus 

žmones. 

 

Apkaltintų asmenų likimas gali būti žiaurus. Nacionalinė teisingumo ir taikos komisija 

atiduoda pirmenybę apkaltintojo sulaikymui kol vyksta teisminis nagrinėjimas, kadangi egzistuoja 

sukurstytos minios vykdomo linčo teismo tikimybė. Be to, nekaltumo įrodinėjimas gali užtrukti iki 8-

10 metų. Net kai įvyksta asmens išteisinimas paleidus jį į laisvę, baimė dėl saugumo yra pagrįsta, taigi 

asmens perkėlimas į Vakarų šalį dažnai yra vienintelė galimybė.
27

 

 

2.2.2 Tikslinis žudymas 

 

Daugiausia tyčia nužudyta achmadijiečių per 2012-2015 m. laikotarpį buvo Pandžabo ir 

Sindho provincijose. Pasak Jinnah instituto apklausų rezultatų 2012 metais buvo nužudyta 12 

achmadijiečių. 2013 m. penki iš šešių nužudymų buvo įvykdyti Karačyje. 2012-2013 m. nužudymai 

vyko daugiausia Orangi mieste ir Baldijos mieste, kuriuose vyko intensyvios antiachmadiškos 

kampanijos.  Vienas iš nužudytų asmenų šeimos narių  liudijo informaciją renkantiems ekspertams, kad 

jo tėvas buvo nužudytas uždraustos organizacijos pavadinimu Lashkar-e-Jhangvi. Teisėsaugos 

institucijos šeimos nariui patarė neskųsti šios organizacijos, nes kitaip šeimai toliau grės grėsmė.  Tos 

pačios nuomonės laikėsi ir Achmadijos musulmonų lyderiai sakydami, kad kaltinimai Lashkar-e-

Jhangvi adresu sukels pavojų visai bendruomenei. 2014 m. daugiausia nužudymų – 8 iš 14-kos – buvo 

įvykdyti labiausiai apgyvendintoje Pakistano provincijoje – Pandžabe, o kiti 6 – Sindhe.  Vienas vyras 

buvo nužudytas Šarachpūre (Pandžabas) po to, kai buvo sulaikytas dėl įtariamos  šventvagystės.  Čia 

vyko nuolatinės neapykantos kampanijos. Tais pačiais metais taip pat buvo nužudytas išeivis gydytojas, 

lankęsis tuo metu Rabwahe. Pati bendruomenė Pandžabe niekad nesuabejoja dėl tikslinių achmadijiečių 

nužudymų motyvų, teisėsaugos atstovai – taip pat, tačiau jie nededa pastangų suteikti taip reikalingą 

apsaugą bendruomenei.
28

 2016 m. sausio 13 d. achmadijietis vyras buvo nušautas Rabwahe 

neidentifikuotų motociklininkų. Jis buvo aktyvus Achmadijos musulmonų  organizacijos (Jamaat-e-

Ahmadiyya) narys. 2016 m. kovo mėn. kitas achmadijietis vyras buvo nudurtas Šarachpūro rajone. Po 

ankstesnio išpuolio  jis buvo laikinai išsikėlęs iš rajono dėl saugumo. Būta pranešimų ir apie smurto 

išvengusius achmadijiečius 

 

2.2.3 Šventų vietų niekinimas 

 

Yra daug užregistruota achmadijiečių maldos namų, pastatų, kapų išniekinimo atvejų. Būna, 

kad neleidžiama palaidoti mirusiųjų arba palaikai iškasami. Jinnah instituto apklausti žmonės įvardijo 

                                                           
26

 UK Home Office, Country information and guidance: Ahmadis, Pakistan, May 2016 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522137/Pakistan-_Ahmadis_v2.0.pdf) 
27

 European Asylum Support Office, Pakistan. Country Overview, August 2015,  
 p. 82 (https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_COI_Report_Pakistan-Country-Overview_final.pdf) 
28

Jinnah Institute (JI),  http://jinnah-institute.org/wp-content/uploads/2016/01/Minority-Report-2016.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522137/Pakistan-_Ahmadis_v2.0.pdf
https://www.google.lt/url?url=https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO_COI_Report_Pakistan-Country-Overview_final.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjB0KTo_8LPAhUEvRQKHTgvBqQQFgg2MAY&sig2=Af8WEo9oW7ChYx5QAXRvtw&usg=AFQjCNHp0qOobZDCTGOZGDWI1GqZM_0S0A


Faisalabadą ir Jaranwalą – tai vietovės, turinčios nemenką achmadijiečių populiaciją – kaip laidojimo 

vietų išniekinimo vietoves.  

 

2.3 Valstybės apsauga 

 

Jungtinės Karalystės vidaus reikalų ministerijos ataskaitoje cituojami šaltiniai apibūdina 

Achmadijos musulmonų Pakistane padėtį kaip labai blogą. Represuojantys įstatymai, įgyvendinami 

šalyje kiekvieną dieną, veikia visų sluoksnių ir visokio amžiaus achmadijiečius. Trauma, kurią patiria 

achmadijiečiai yra nuolatinio persekiojimo baimė iš valstybės, teismų, policijos, agresyvių religinių 

fanatikų, žiniasklaidos ir visuomenės pusės. Jie netenka religinės laisvės ir žmogaus teisių. Retai kada 

smurto prieš juos tyrimas yra veiksmingas ir retai kaltininkai nubaudžiami. 
29

  

 

2.3.1 Teisėsaugos požiūris į religinės laisvės nusikaltimus 

 

Paaiškėjus smurto prieš Achmadijos bendruomenės narį faktui, policininkai dažnai lieka 

stebėtojais iš šalies ir tokio elgesio motyvas neretai yra giliai įsišakniję religiniai prietarai. Karačio 

aukų giminės pranešė apie policijos nenorą iškelti bylą tariamai nenustatytiems užpuolikams, raginimą 

aukų gimines neprovokuoti išpuolius įvykdžiusią uždraustą organizaciją. Pandžabe policija dalyvavo 

nuimant religinius achmadijiečių tekstus nuo jų namų. Stengdamasi numalšinti radikalių islamistų 

eitynes, jie noriai registruoja pareiškimus, kuriais skundžiami achmadijiečiai. Gujranwalos žudynėse 

policija nesukontroliavo minios, kai šie padegė achmadijiečių namus, ir juos išgelbėti buvo per vėlu. 

Achmadijiečiai, nuteisti dėl religinių priežasčių, diskriminuojami ir kalėjimo sargų.
 30

 Patys 

achmadijiečiai, net jei būna sužeisti, vengia pranešti apie nusikaltimą bijodami juos persekiojančių 

elementų susidorojimo. Tačiau paprastai savo bendruomenės vietos lyderiams praneša apie patirtą 

persekiojimą.
31

 Pasak Tarptautinio juristų komiteto, šventvagystė įstatyme apibrėžta miglotai; 

pasitaiko, kad teisėjai priskiria achmadijiečių religinių įsitikinimų apraiškas kaip šventvagystės formą.
 

32
 

 

 

2.4 Vidinio persikėlimo alternatyva 

 

Rabwahas turi maždaug šešiasdešimt tūkstančių gyventojų, kurių dauguma yra Achmadijos 

musulmonai.
33

 2015 m. Pakistano antropologijos institutas, tyręs Achmadijos bendruomenę Rabwahe, 

padarė išvadą, kad ,,Rabwahas achmadijiečių gyvenime užima reikšmingą vietą. Tie achmadijiečiai, 

kurie yra išsimėtę po visa Pakistaną, suvokia Rabwahą kaip saugią vietą, kaip kažką, kas galbūt yra 

vienintelis dalykas, priklausantis jiems, kaip vietą, kur jų tapatybė nėra tabu ir jiems nereikia jos slėpti. 

Pokalbiai su [Achmadijos bendruomenės] nariais atskleidė, kad palyginti su kitais Pakistano miestais, 
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Rabwahe achmadijiečiai turi daug didesnę laisvę organizuotis ir ramiai užsiimti religine veikla
34

. 

Tačiau 2015 m. Europos prieglobsčio paramos biuro ataskaitoje apie Pakistaną rašoma: 

 

,,Dėl dominavimo skaičiumi Achmadijos nariai gali jaustis santykinai saugūs Rabwahe. Tačiau 
grėsmė išlieka, kadangi priešiškai nusiteikę asmenys žino, achmadijiečiai yra susitelkę Rabwahe ir taikosi į 
miestą. Kiekvienais metais Rabwahe įvyksta po keletą prieš Achmadijos bendruomenę nusiteikusių asmenų 
susirinkimų; jie yra transportuojami į šį miestą iš kitų šalies vietovių. Naudodami garsiakalbius šie oponentai 
šūkalioja prieš Achmadijos musulmonus nukreiptus šūkius, o tuo tarpu patys achmadijiečiai barikaduojasi 
pastatuose.“35 
 

Pakistano antropologijos institutas taip pat pripažįsta, kad mieste tvyro grėsmės atmosfera, kuri įtakoja 

kasdienį žmonių gyvenimą mieste. Apie religines apeigas Institutas sako: 

 
,,Bendruomenės susitikimai vietos mečetėse vyksta dirbant ginkluotai apsaugai. Daugiau nei 30-ties žmonių 
susibūrimas neleidžiamas mieste. Apie susitikimų vietas ir maldos laiką iš anksto nepranešama; 
dešimtmečius gyvavusi tradicija švęsti nacionalines šventes Rabwahe apmirė po to, kai 2010 m. Lahorėje 
buvo įvykdyti išpuoliai prieš Achmadijos musulmonų mečetę. Suprantama, kad mečečių veikla taip pat buvo 
suvaržyta į penktadienio (Jumma) pamaldas ateinant tik vyrams, o anksčiau į penktadienio pamaldas 
atvykdavo ir didelis skaičius moterų. 36 

 

Nepaisant to, kad Achmadijos musulmonai Pakistane yra oficialiai diskriminuojami, jie nelinkę 

dalyvauti politikoje, net atsisako pasipriešinti juos engiančiai vyriausybei. Jie yra atsisakę dalyvauti 

Arabų pavasariu vadinamame sukilime. Achmadijos musulmonų studentų asociacijos atstovas 

paaiškino kaip bendruomenės mokymai  pasisako už taiką: 

 
,,Islamo draudimai moko mus, kad koks bebūtų jūsų lyderis – ar engėjas, ar tironas -  reikia jam paklusti. Tai 
mūsų pareiga. Kad užkirstume kelią chaosui ir anarchijai visuomenėje mūsų pareiga yra melstis ir patarti, net 
mes negalime maištauti.“ 37 

 

 

3. Ar yra informacijos, kad Pakistane veikia asmenų grupės, kurios verbuoja žmones į savižudžių 

mirtininkų gretas. Jei taip, tai kokie metodai ir būdai naudojami verbuojant asmenis? 
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Austrijos federalinio imigracijos ir prieglobsčio biuro faktų paieškos misijos ataskaitoje, 

išleistoje 2015 m. rugsėjo mėnesį ir atnaujintoje 2016 m. sausio mėn., bendrai apie prievartinį 

verbavimą į islamistų kovotojų gretas Pakistane rašoma: 

 
,,Terminas ,,prievartinis verbavimas“ apibūdina situaciją, kai į asmenį, paprastai jauną vyrą, arba jo šeimą 
kreipiasi kovotojai ir verčia prisijungti prie [kovotojų] grupės jiems visaip grasinant. Tačiau visi vietos 
ekspertai, su kuriais buvo kalbėta šia tema, vieningai tvirtino, kad niekad negirdėjo apie tokią praktiką ir 
pavadino tai ,,propaganda“. Dauguma pokalbių partnerių nustebo išgirdę apie tokius pareiškimus. 
Atvirkščiai, jie teigė, kad tokia praktika pakenktų [kovotojų] grupių reputacijai ir duotų priešingus rezultatus, 
kadangi žiniasklaida nušviestų tokias istorijas kaip propagandines tokiu būdu pateikdama kovotojus prastoje 
šviesoje. Kadangi yra pakankama žmonių, kurie laisva valia prisijungia prie kovotojų grupių, nėra poreikio 
tuo užsiimti. Taip pat yra daug religinių mokyklų ir būrelių, kuriuos žmonės lanko laisvai. Buvo pareikšta netgi 
nuomonė, kad [kovotojų] grupių nariai laisvai palieka grupę nebijodami tos grupės persekiojimo. Žmonės 
dažnai keičia organizacijas ieškodami geresnių galimybių. Net jei kuris vienas nepritaria likusiai grupei, gali 
išeiti iš grupės ir gyventi ramų gyvenimą. Vis dėlto aukštesnio rango organizacijoss nariams gali būti sunkiau 
palikti organizaciją, nes jie žino grupės paslapčių ir jos strateginius sprendimus. Jei jau nuspręstų išeiti, 
tikėtina, kad būtų apkaltinti šnipinėjimu ir į juos būtų žiūrima kaip į grėsmę saugumui. Yra pavyzdžių, kai 
asmenys paliko organizaciją ir dabar gyvena Pešavare, Kvetoje ir Islamabade. Yra netgi atvejų, kai pabėgama 
iš Artimųjų Rytų. Kad asmuo būtų įtrauktas į sunaikintinų asmenų sąrašą, jis turi turėti aukštesnį statusą 
[organizacijoje]. Vienas iš vietinių ekspertų užsiminė, kad tuo laikotarpoiu, kai Talibanas kontroliavo ištisą 
regioną, prievartinio verbavimo atvejai galėjo būt įmanomi, tačiau vis tiek apie tokius atvejus pašnekovai 
nebuvo girdėję nė karto.  Pažymėtina, kad yra atvejų, kai berniukai ar vaikinai savo noru prisijungia prie 
kovotojų grupių prieš savo tėvų valią, kurie tada bando kaip nors parsigabenti sūnų namo. Kovotojai, 
nenorėdami, kad jų nariai išeitų, elgiasi taip lyg gintų savo narį, bet palieka laisvę nariui rinktis, ar išeiti. 
Dažnai nariai nenori išeiti iš grupės baimindamiesi savo blogų poelgių atgarsių, tuo labiau, kad dabar jau 
negalės tikėtis grupės apsaugos.”38 
 

Susistemintų duomenų apie savižudžius mirtininkus Pakistane nėra. Tačiau, kalbėdami apie 

savižudžius mirtininkus, arba kitaip – kankinius, Pakistane (taip pat Afganistane) mokslininkai 

atkreipia dėmesį į du svarbius faktus. Pirma, savižudžiai mirtininkai paprastai yra jauni (kartais itin 

jauni, net 7 metų amžiaus), neišsilavinę, nepasiturintys ir pažeidžiami (fiziškai, psichiškai neįgalūs). 

Antra, tuo tarpu kai kitose šalyse savižudžių mirtininkų verbavimas ir jų rengimas dažniausiai vyksta 

savanorišku pagrindu, Pakistane ir Afganistane tiek verbavimas, tiek instruktavimas paprastai pasižymi 

didele prievarta. 
39

 

 

 

 

 

Savižudžių mirtininkų charakteristika 
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Nepilnamečiai mirtininkai įvykdo 90 proc. išpuolių. Tai 12-18 amžiaus vaikai. Nemažai jų 

labai jauni paaugliai -10-12 metų. NATO pajėgų  sugautas 14-metis mirtininkas papasakojo, kad yra 

vienas iš 50-ties 13-22 metų amžiaus mirtininkų, kurie buvo ruošiami Talibano ,,mokyklose“ 

Waziristane. Human Rights Watch yra viešai raginęs Talibaną nustoti naudoti vaikus kaip savižudžius 

mirtininkus. Yra liudijimų, kad esama ir vyresnio amžiaus mirtininkų – iki 25-rių metų amžiaus. 

Manoma, kad vyresnio amžiaus mirtininkai siunčiami į išpuolius prieš rimtesnius taikinius.
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 Pakistaniečių mirtininkų dauguma yra vietinės kilmės. Tai daugiausia puštunai iš kaimiškų 

vietovių ir tai natūralu, nes tai yra pačių talibų gimtos teritorijos. Tiesa, Pandžabo Talibanas savo 

gyvenamoje teritorijoje verbuoja ir miesto gyventojus, daugiausia tai Pandžabo provincijos pietinė dalis 

(daugiau apie Pandžabo Talibaną 12-ame puslapyje).  

 Kaip minėta, kovotojai atsirenka vienaip ar kitaip pažeidžiamus asmenis – tokius, kuriuos 

mažiausiai galėtum įtarti galinčiais įvykdyti išpuolį. Tai intravertiški vaikai iš skurdžių šeimų. 

Gydytojo, atlikusio mirtininkų skrodimus, liudijimu, 60 procentų mirtininkų turėjo fizinę negalią. 

Pasak Pakistano žvalgybos pareigūnų tyrimo, atlikto 2007-2008 m., ,,dauguma jų našlaičiai ar 

psichiškai nestabilūs paaugliai“.   

 Tai, kad tėvai siunčia vaikus į medreses nebūtinai reiškia, kad jie nori, kad jų vaikai taptų 

savižudžiais sprogdintojais (afganistaniečiai tėvai net ėmė atsiiminėti savo vaikus iš Pakistano 

medresių, sužinoję, kad medresių mokiniai dažnai tampa mirtininkais. Vaikai siunčiami į medreses dėl 

to, kad tėvai nepajėgia jų išmaitinti ir aprengti, nekalbant jau apie jų lavinimą, o medresės visa tai siūlo 

be mokesčio. 

 

Savižudžių mirtininkų verbavimo metodai 

 

Verbavimas gali būti vykdomas keletu būdų, bet labiausiai paplitęs yra per medreses, 

esančias Pakistane,  kurių kiekviena susijusi su tam tikra kovotojų grupuote (dažniausiai minimas 

Talibanas). Asmens užverbavimas gali įvykti per apgaulę, bet taip pat ir aiškia prievarta. Mirtininkų 

rengimas irgi vyksta manipuliuojant būsimaisiais mirtininkais, dažnai ir jiems grasinant. Mokslininkai 

pripažįsta, kad tai bendri pastebėjimai apie verbuojamuosius mirtininkus, tačiau tokie faktoriai kaip 

pažeidžiamumas ir prievarta aiškiai krenta į akis. Suprantama, kad gali būti ir kitokios charakteristikos 

ir kitokiomis aplinkybėmis užverbuojamų asmenų. 

Vaikai, atskirti nuo tėvų, medresėse tampa itin pažeidžiamais. Talibano nariai keliauja per 

islamiškas mokyklas, rodo vaikams filmus ir žada ,,pieno ir medaus upes ir nekaltas mergeles 

pomirtiniame gyvenime“. Be medresių lankomasi ir kitose mokyklose, pabėgėlių stovyklose, našlaičių 

namuose.  

 Būna, kad kai kurie užverbuojami per giminystės ryšius ar draugystę. Įtikinimas lengvesnis 

pasinaudojant socialiniais saitais. Šis verbavimo tipas nėra manipuliacinis. 

 Dar vienas būdas papildyti savižudžių sprogdintojų gretas yra atvira prievarta, kai žmonės 

yra pagrobiami. Pasak Pakistano psichologės, padedančios reintegruoti sugautus savižudžius, 58 

procentai iš 162 asmenų, su kuriais ji dirbo, buvo pagrobti. Pagrobimas įvyksta talibams atkeliavus į 

medresę, paskaičius paskaitą apie džichadą, o tada tiesiog priverčiant asmenis duoti sutikimą tapti 

savižudžiu. Kiti pagrobiami iš laukų ar savo gimtų miestų Talibano valdomosiose teritorijose (Khyber 

Pakhtunkhwos provincija (buvusi Šiaurės Vakarų Pasienio provincija)). 
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Kaip ir verbavimo procesas, taip ir rengimas vyksta gana įvairiai: nuo sukarinto mokymo iki 

praktiškai jokio mokymo. Pasak šaltinių, tų asmenų, kurių likimas buvo nulemtas tapti mirtininku, 

statusas stovykloje aukštesnis nei ,,paprastų mudžachedų dėl aukos, kurią jie ketina padaryti.
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  4. Klausimai, susiję su grįžimu/ grąžinimu į Pakistaną   

 

Mirties bausmė 

 

2015 m. atnaujintas mirties bausmės vykdymas visiems mirties bausme nuteistiems asmenims, 

o ne tik nuteistiems teroristams, dėl kurių ir buvo nuspręsta mirties bausmės vykdymą atnaujinti. 2015 

m. Pakistanas užėmė vieną aukščiausių vietų mirties bausmių vykdymo pasaulyje reitinge.
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Saugumo situacija 

 

EASO ataskaitoje apie saugumo padėtį Pakistane, išleistoje 2016 m. liepos mėn. cituojami 

keletas šaltinių, pasak kurių saugumo situacija Pakistane 2015 m. pagerėjo. Lyginant su 2014 m. 

duomenimis, incidentų, kai susiremia prieš vyriausybę kovojantys kovotojai ir vyriausybinės saugumo 

pajėgos, sumažėjo 33 proc.
43

 

 Šalyje veikia daugiau nei 10 ginkluotų grupių. Pandžabe, iš kur kilęs prieglobsčio prašytojas,  

veikia Pandžabo Talibanas, apie kurį EASO ataskaitoje pasakyta: 

 
,,Nėra aišku, ar Pandžabo Talibanas yra TTP [Tehrik e-taliban Pakistan – didžiausia aktyvi kovotojų 

grupė Pakistane – pažymos autorės pastaba) dalis, ar nepriklausoma organizacija. Įtakingiausiai Pandžabo 
Talibano grupei vadovauja Maulana Asmatullah Muawiya. 2014 m. Pandžabo Talibanas prisiėmė 
atsakomybę tik už du teroristinius išpuolius. 2014 m. rugsėjo mėn. Muawiya iš pradžių pareiškė, kad permes 
karinę veiklą iš Pakistano į Afganistaną, o po kelių dienų pranešė, kad jis atsisakys ginkluotos kovos 
Pakistane visiškai. 

 

Vis dėlto 2015 m. toje pačioje ataskaitoje galima rasti informacijos, kad 2015 m. Pandžabo 

Talibanas tebeveikė Pandžabe: buvo įvykdyti savižudžių išpuoliai bažnyčiose Lahorėje (18 žuvusių) ir 

Attocko rajone (žuvo Pandžabo vidaus reikalų ministras ir dar 12 žmonių).
44

 2016 m. kovo mėn. 

Lahorėje krikščionims švenčiant Šv. Velykas parke nuo Pandžabo Talibano atskilusi grupė, žinoma 

Jamat-ul-Ahrar pavadinimu, įvykdė teroristinį išpuolį, kurio metu žuvo 70, buvo sužeista šimtai 

žmonių.
45

 Po šio įvykio Pakistano armija paskelbė, kad pradeda vykdyti masinę operaciją prieš 

kovotojus pietiniame Pandžabe. Reidų Lahorėje, Faisalabade ir Multane metu buvo suimta teroristinių 

grupių rėmėjų ir pagalbininkų. Yra ekspertų, kurie mano, kad Pakistano valdžia yra suinteresuota kai 

kurių ekstremistinių grupių egzistavimu, todėl iki šiol nesusidorojo su jomis. 
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91 milijoną gyventojų turinčioje Pandžabo provincijoje smurto tipas, nuo kurio nukenčia 

taikūs gyventojai - tai saugumo operacijos, tikslinės žmogžudystės ir kovotojų išpuoliai, taip pat 

plėšimai, politinės riaušės. Lyginant su 2014 metais, 2015 m. teroristinių išpuolių skaičius sumažėjo 41 

proc., o nužudymų skaičius sumažėjo 34 procentais. 2015-ais metais įvyko 25 kovotojų išpuoliai, kurių 

metu žuvo 110 taikių gyventojų, kovotojų ir saugumo pajėgų karių. 2015 m. ginkluotos grupės vykdė 

išpuolius prieš saugumo ir policijos pajėgas, mažumų atstovus, žurnalistus. Talibanas įvykdė 

savižudžių išpuolius bažnyčiose  Lahorėje (18 žuvusių) ir Attocko rajone (žuvo Pandžabo vidaus 

reikalų ministras ir dar 12 žmonių).
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Pietinis Pandžabas vadinamas džichadistinės veiklos židiniu. Ekonomiškai tai vienas 

skurdžiausių regionų Pakistane. Vietinė valdžia yra labai korumpuota. Čia veikia 7 000 medresių ir 

seminarijų, į kurias jauni žmonės atvyksta, kad kovotojų lyderių, kurie veikia nebaudžiami, būtų 

mokomi ekstremizmo. BBC Pakistano korespondentas nurodo, kad tokių kovotojų lyderių egzistuoja 

apie 100 000, todėl suprantama, kad juos visus sugauti nėra paprasta užduotis.
48

 

 

Humanitarinė situacija 

 

Naujų pranešimų apie pablogėjusią humanitarinę situaciją nerasta.
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo50 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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