
VERKLARING INZAKE DE AANSLAGEN OP ATHEÏSTEN EN SECULARISTEN 
IN BANGLADESH 

 
Wij, de ondergetekende academici, intellectuelen, mensenrechtenactivisten en organisaties in 
Bangladesh en andere delen van de wereld, veroordelen unaniem de recente verklaringen van 
overheidsfunctionarissen in Bangladesh waarin bloggers, schrijvers, uitgevers en activisten de 
schuld krijgen voor hun dood door gewelddadige extremisten met vermoede banden met militante 
islamitische groeperingen. We roepen de overheid van Bangladesh met klem op om onverwijld 
krachtdadige maatregelen te treffen ter bescherming van het recht op vrijheid van godsdienst, 
overtuiging en meningsuiting, zowel in woord als daad. 

 

Sinds februari 2015 hebben militanten met kapmessen in Bangladesh zes moordaanslagen 
uitgevoerd op atheïstische, humanistische en secularistische bloggers, schrijvers en uitgevers. (1) 
Op 26 februari 2015 werd Avijit Roy, de oprichter van het vrijdenkersforum Mukto-Mona, 
gedood toen hij een boekenbeurs verliet die hij had bezocht in het gezelschap van zijn vrouw, de 
auteur en activiste Rafida Bonya Ahmed. Zij overleefde de aanslag, maar raakte ernstig gewond. 
Op 30 maart 2015 werd Washiqur Rahman op weg naar zijn werk gedood door een groep 
extremisten. Op 12 mei 2015 werd Ananta Bijoy Das op dezelfde manier gedood. Op 7 augustus 
werd Niloy Neel vermoord. Zes mannen verschaften zich onder valse voorwendselen toegang tot 
de woning van Niloy, sloten zijn partner in een kamer op en hakten Niloy met kapmessen dood. 
Op 31 oktober 2015 werd Faisal Arefin Deepan, een islamitische uitgever van secularistische 
boeken, in zijn uitgeverij vermoord. Dezelfde dag raakten drie andere mensen, Ahmedur Rashid 
Tutul, Tariq Rahim en Ranadipam Basu, ernstig gewond tijdens een vergelijkbare aanval bij een 
andere uitgeverij. En op 6 april 2016 werd rechtenstudent Nazimuddin Samad aangevallen en 
gedood toen hij na college naar huis terugkeerde. 

 

Ook gelovigen en religieuze activisten kregen te maken met bedreigingen en gewelddadige 
aanvallen. Tussen oktober en december 2015 ontvingen 37 leiders van christelijke stromingen 
doodsbedreigingen. Op 27 november 2015 voerden gewapende mannen een aanval uit op een 
sjiitische moskee, waarbij één dode viel en drie mensen gewond raakten. Op 25 december 2015 
blies een zelfmoordterrorist zichzelf op in een Ahmadiyya-moskee, waarbij drie mensen gewond 
raakten. Op 21 februari doodden militanten een hindoepriester en verwondden ze een gelovige. 
Op 15 maart 2016 werd een sjiitische geestelijke gedood. Op 23 april 2016 werd Rezaul Karim 
Siddique, een universiteitsprofessor Engels, op weg naar werk met kapmessen vermoord. Op 24 
april werd een andere hindoegelovige gedood. En op 25 april werd Xulhaz Mannan, de 
redacteur van het eerste LGBT-tijdschrift van Bangladesh, samen met een medevoorvechter 
voor LGBT-rechten doodgestoken. 

 
Hoewel de verantwoordelijkheid voor een aantal van deze aanslagen is opgeëist door 
binnenlandse terroristische bewegingen zoals Ansarullah Bangla Team, zijn andere aanslagen 
geclaimd door onderdelen van Daesh en Al Qaida op het Indiase subcontinent. 

 

De reactie van de overheid van Bangladesh op deze aanslagen is bijzonder teleurstellend geweest; 
de respons op de aanvallen op atheïsten en secularisten was nog het meest ontmoedigend. Tot nu 
toe is er nog niemand ten verantwoording geroepen voor deze moorden. Hoewel een aantal 
arrestaties is uitgevoerd, is er slechts een handvol aanklachten tegen de daders ingediend. Een 
aantal van de bedreigde atheïsten en secularisten die op openbare dodenlijsten staan van militante 
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islamitische groeperingen die verdacht worden van de voortdurende reeks van aanslagen, kreeg 
bij het inroepen van de hulp van de politie te horen dat ze zichzelf moesten censureren of in 
ballingschap moesten gaan. Veel activisten zijn bovendien terughoudend met het benaderen van 
de politie uit angst dat ze worden aangeklaagd op basis van de ICT-wet, die schriftelijke uitingen 
die kwetsend zijn voor gelovigen strafbaar stelt. Overheidsfunctionarissen hebben nagelaten om 
de bedreigde atheïsten en secularisten te beschermen of de moorden publiekelijk te veroordelen. 

In plaats daarvan hebben ze zich van de slachtoffers gedistantieerd of lijken ze de 
moordslachtoffers zelfs de schuld te geven voor hun eigen dood. Na de moord op Niloy Neel zei 
premier Hasina: “Je kunt andermans geloof niet aanvallen. Je moet daarmee stoppen. Het wordt 
niet getolereerd als de religieuze gevoelens van anderen worden gekrenkt.” (2) Na de recente 
moord op Nazimuddin Samad verklaarde Asaduzzaman Khan, de Minister van Binnenlandse 
Zaken, dat het onderzoek mede ten doel had “om na te gaan of hij iets verwerpelijks heeft 
geschreven in zijn blogs”. Hiermee wordt geïmpliceerd dat dit in zekere zin een rechtvaardiging 
voor de dood van Samad zou zijn. Minister Khan verklaarde daarnaast: “De bloggers moeten 
oppassen met wat ze schrijven… Wat ik wil zeggen is dat mensen moeten proberen om anderen 
niet met hun geschriften te kwetsen, of het nu gaat om een religie, religieuze leiders of wat 
mensen geloven.” (3) Slechts een paar dagen later gaf premier Hasina blijk van vergelijkbare 
sentimenten. Met verwijzing naar secularistische bloggers stelde hij: “Ik beschouw dit soort 
geschriften niet als vrijdenken, maar als vuilspuiterij. Wat bezielt iemand om dat soort dingen te 
schrijven? Het is volstrekt onacceptabel dat iemand negatieve dingen schrijft over onze profeet of 

andere religies … Iedereen zou zich fatsoenlijk moeten gedragen … als mensen zich onbeschaafd 
gedragen, zou dit geen zaak voor de overheid moeten zijn.” (4) 

 
Men hoeft de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging van anderen niet te delen om 
andermans recht te erkennen die overtuiging te uiten en in relatieve vrede te leven. Het 
antwoord op onwelgevallige uitingen moet een tegengeluid zijn in plaats van geweld.  
Deze moorden op atheïsten en secularistische schrijvers, uitgevers en activisten, simpelweg 
omdat zij op vreedzame wijze hun fundamentele recht op vrijheid van godsdienst, overtuiging en 
meningsuiting uitoefenden, beroven Bangladesh van enkele van zijn meest briljante geesten en 
dapperste verdedigers van mensenrechten. Het is onvergeeflijk dat overheidsfunctionarissen 
grotendeels partij kiezen voor gewelddadige extremisten, burgers oproepen tot het beoefenen van 
zelfcensuur, hen geen bescherming bieden en de moordenaars niet ter verantwoording roepen. 

 

Bangladesh heeft toezeggingen gedaan om de fundamentele mensenrechten te waarborgen. De 
grondwet garandeert alle burgers het recht op leven (artikel 32), vrijheid van geweten en 
meningsuiting (artikel 39) en religieuze vrijheid (artikel 41). Bangladesh heeft daarnaast het 
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten ondertekend. Dit verdrag 
voorziet in bescherming voor het recht op leven (artikel 6), het recht om niet om verschillende 
redenen te worden gediscrimineerd (artikel 2), het recht op vrijheid van godsdienst, geweten en 
gedachte (artikel 18) en het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 19). Dit omvat ook de 
vrijheid om al dan niet een religieuze overtuiging te hebben, om van godsdienst of overtuiging 
te veranderen of daarvan af te stappen, een levensovertuiging te beleven en te uiten en om vrijuit 
te spreken en deel te nemen aan het publieke debat over de eigen geloofsartikelen, ideeën of 
overtuigingen, zonder angst voor gewelddadige represailles. 
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We roepen daarom op tot het volgende: 

 
• Dat de overheid van Bangladesh krachtdadige bescherming biedt voor de volledige uitoefening 

van de vrijheid van godsdienst, overtuiging en meningsuiting, voor bedreigde atheïsten, 
humanisten, secularisten en minderheden en voor iedereen die hun rechten uitoefent in hun 
land.  

 

• Dat overheidsfunctionarissen van Bangladesh in hun publieke verklaringen niet langer 
religieuze overwegingen citeren als rechtvaardiging voor het onthouden van de rechten 
van bepaalde burgers van Bangladesh en dat zij de gewelddadige aanvallen op atheïsten, 
humanisten, secularisten, minderheden en iedereen die zijn rechten uitoefent, met klem en 
categorisch veroordelen.  

 

• Dat de overheid van Bangladesh snel, grondig, effectief, onafhankelijk en onpartijdig 
onderzoek doet naar de reeks van moorden die sinds februari 2015 heeft plaatsgevonden en 
ervoor zorgt dat alle personen die daarvoor verantwoordelijk zijn voor het gerecht worden 
gebracht, met het recht op een eerlijke rechtszaak in overeenstemming met de 
internationale normen.  

 
• Dat de internationale gemeenschap de druk op Bangladesh intensiveert en het land helpt om 

een einde te maken aan deze mensenrechtencrisis.  
 
Aldus ondertekend door, 
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Voetnoten: 

 
1. http://www.centerforinquiry.net/blogs/entry/timeline_of_attacks_on_bangladeshi_writers_an 
d_bloggers/   
2. http://bdnews24.com/bangladesh/2015/09/03/prime-minister-hasina-says-hurting-
religious-sensitivities-will-not-be-accepted  
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