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Metode

Forskningen som presenteres i denne rapporten
ble utført i februar og mars 2021 av et forskerteam
med kompetanse på innsamling av etnografiske
data, traumesensetive intervjumetoder og visuelle
analyser. Undersøkelsene ble utført i henhold til
gjeldende covid-reguleringer og British Sociological
Associations etiske rammeverk. Data ble samlet inn
og generert ved hjelp av:
- Observasjoner på steder hvor hendelser av antikristen eller anti-muslimsk vold var blitt rapportert.
- Dybdeintervjuer med vanlige innbyggere som har
vært ofre for diskrimering og vold knyttet til sin tro.
- Intervjuer med lokale menneskerettighetsaktivister
og eksperter på kristne og muslimske trosfellesskap i
India, samt konkrete bevis disse kunne framskaffe.
Alle data som viser til antall kristne eller muslimer
i ulike områder er supplert med analyser av
statistiske data fra den indiske folketellingen
av 2011, samt sekundærdata som medier og
menneskerettighetsrapporter. Navn er endret
for å beskytte identiteten til våre informanter.
Feltarbeidet dokumenterer svært mange eksempler
på utestengelse, trakassering, diskriminering og vold
mot kristne og muslimer i India, og da med et særlig
fokus på statene Jharkhand, Karnataka, Madhya
Pradesh og Odisha. Selv om vi konsentrerte oss om
eksempler på anti-kristen trakassering og vold (som
utgjør seks av åtte case-studier i rapporten), har vi
også fulgt opp atskillige tilfeller av anti-muslimsk
trakassering, diskriminering og vold (som utgjør de to
siste case-studiene).
Alle bilder er illustrasjoner.
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Hovedfunn
I mange kristne og muslimske samfunn, både
på landsbygda og i urbane deler av India, er
dagliglivet blitt en uutholdelig kamp hvor de
skal skaffe seg et levebrød og praktisere sin
tro. Samtidig må de holde seg unna søkelyset
til den høyreorienterte hindutva-bevegelsen1,
som nå dominerer det offentlige og politiske
livet i India.
Dagligliv
‘Å være på feil sted til feil tid’ er ikke lenger dekkende som
grunn for hvorfor kristne og muslimer i India kan ende opp
med å bli trakassert, arrestert, slått, voldtatt eller drept.
Det er nå oftere tilfelle at voldelige gjenger eller mobber
bestående av hinduradikale menn med forbindelser til lokale
og nasjonale politikere, som står bak. Det kan også være
grupper som har ambisjoner om å bli lagt merke til og belønnet
av lokale og nasjonale politikere ved at de trenger inn i hus og
forsamlingssteder, provoserer til vold og deretter framstiller de
kristne eller muslimske fellesskapene som initiativtakere og
gjerningsmenn.
I tråd med dette fant våre forskere at en atmosfære av dype
traumer, frykt og angst gjennomsyret de kristne samfunnene
vi besøkte på landsbygda, i mange av de kristne og muslimske
samfunnene i de mellomstore og mindre byene, samt i
utkanten av de store byene. Denne frykten og angsten skyldes
grundig dokumenterte tilfeller av utestengelse, diskriminering,
trakassering, mobbing, trusler og urett. Vi går neppe for langt
om vi sier at våre forskningssobjekter levde under forhold som
utgjorde en overhengende eksistensiell trussel.
Vi forstår det slik at disse tilfellene var direkte relatert til tro,
men at de ble forsterket av andre lovbeskyttede tilhørigheter
som kastesystemet (Scheduled Caste, SC) stammetilhørighet
(Scheduled Tribe, ST), status, kjønn eller politisk orientering.
Direkte trosrelatert vold ble utøvet mot de som bar små, men
åpenlyse symboler på tro, som bar på bibler, var på vei til
bønnemøte eller var i ferd med å markere trosbaserte og/eller
sekulære begivenheter som jul, eid eller nyttår, eller som var
kjent for å tilhøre en særskilt kirke eller moské.

Framveksten av covid-19
Vi har samlet beviser nok til å hevde at på tross av at et stort
antall kristne og muslimer har deltatt helhjertet i hjelpearbeid,
både i egne organisasjoner og sammen med hinduer og sikher,
så har både styrken og arten av desinformasjon rettet mot disse
gruppene økt. Bilder og oppfatninger som oppleves krenkende
overfor muslimer og kristne dukker stadig opp i tradisjonelle og
sosiale medier – som motstand mot å ta imot blodoverføring fra

dem, motstand mot å bli behandlet av muslimske leger, stadige
koblinger mellom spredning av virus mot disse gruppenes
bønne- og tilbedelsesvaner, anklager om forsettlig smitte av
hinduer og så videre. Svært få av disse påstandene blir noen
gang dementert eller fjernet. Samtidig har angrep og lynsjing fra
hinduradikale grupper, statlig trakassering som har til hensikt å
drive muslimer og kristne bort fra hus og eiendom, samt sensur,
gjenoppstått i stadig nye og urovekkende former.

En fiendtlig stat
Førsteminister i Uttar Pradesh, Ajay Bisht (også kjent som
Yogi Adityanath) har styrket sin stilling ved gjentatte ganger å
diskriminere muslimer, og ved å fremme en rendyrket hindustisk
majoritetsideologi. Statsminister Narendra Modis dominans
på nasjonalt nivå, og Bishts suksess i Uttar Pradesh, har
oppmuntret ledere i andre Bharatiya Janata Party (BJP)-stater
til å promotere en lignende kompromissløs majoritetspolitikk.
Slik politikk er ikke bare en del av det politiske ordskiftet, men
kommer også til uttrykk i undertrykkende lover - som søker
å straffe kristne for ‘tvangskonvertering’ eller muslimer for
‘love jihad’2. På grunnplanet finnes det statlige aktører, som
distriktsledere, dommere i lavere rettsinstanser, politioffiserer og
byråkrater i lokaladministrasjonen som benytter seg av smutthull
og misbruker vedtatte prosedyrer i den hensikt å trakassere
religiøse minoritetsgrupper.

Hvilken rolle mainstream- og sosiale medier spiller
Både overgripere såvel som ofre forstår betydningen av hvordan
mediene framstiller en sak. Noe av det første angriperne gjør, er
derfor å beslaglegge telefoner slik at ofre blir ute av stand til å
dokumentere vold. Samtidig, og uten unntak, gjør overgriperne
digitale opptak av egne voldsaksjoner og poster det deretter på
ulike sosiale plattformer. Disse budskapene gjør at overgriperne
får ord på seg for å være modige hindunasjonalister, og det
befester deres omdømme som hinduismens forsvarere overfor
hindutva-grupper og politikere. I tillegg fungerer det som et
varsel til politiet om at gruppen ikke anser sin voldsutøvelse
som ulovlig, og at dette er en akseptabel form for selvjustis.
For det tredje fungerer det som en advarsel til andre religiøse
minoritetsgrupper, en sterk demotivasjon til å praktisere sin tro.
Videre, når voldelige og diskriminerende hendelser inntreffer,
vil tradisjonelle medier systematisk unnlate ofrenes opplevelser
fra sine reportasjer. Slike beslutninger er gjerne ikke resultatet
av bevisste beslutninger, men reflekterer heller kultur og
underliggende holdninger i det institusjonelle hierarkiet, som
enten vil unngå risiko, eller er lojal til hindutva-organisasjoner
eller partier. Som en følge av dette vil lokal-TV eller aviser som
dekker slike hendelser som oftest reflektere den versjonen som
de hiduradikale gruppene og mobbene gir dem. I noen tilfeller,
hvor det er umulig å vri hendelsen i disfavør av de religiøse
minoritetene, vil media simpelthen velge å ikke dekke det
inntrufne.

1
En voldelig og høyreekstrem ideologisk bevegelse som virkeliggjør en tro på hinduers overlegenehet over andre religiøse grupper og hevder sin rett til sosiopolitisk
dominans i India
2
Begrepet «love jihad» er tatt i bruk av hinduistiske høyreorienterte grupper som hevder at islam har en strategi for å konvertere hindukvinner via ekteskap og påfølgende
konvertering
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Case-studier3
Våre åtte case-studier dokumenterer en rekke opprivende
hendelser, og det er verdt å nærme seg disse med
forsiktighet - særlig for de som blir opprørt av beretninger
om diskriminering, angrep, drap, lynsjing, trakassering og
dødfødsler.

Case 1
I Ramnagara forteller Karnataka om uretten og prøvelsene
pastor «Vipin» og hans familie og menighet har opplevd
under og i etterkant av et angrep. 25-30 voldsmenn fra det
hinduradikale miljøet trengte seg vei inn på et bønnemøte,
ropte ‘Jai Shri Ram’ (‘hyll Guden Herren Ram’), sperret inne
familien og deltagerne og overfalt pastoren og hans 13 år
gamle datter samt andre tilstedeværende fra SC-fellesskapet.
Etter dette har de fortsatt å trakassere familien.

Case 2
I en landsby i Madhya Pradesh har vi dokumentert de store
vanskelighetene og kampene til en kristen adivasi-kvinne4 ,
«Sunita», som var åtte måneder på vei, da en voldelig mobb
på 25-30 hinduradikale menn og -gutter brøt seg inn i huset
hvor hun holdt på å forberede nyttårsfest med familien sin.
De angrep familien og sparket henne i magen slik at barnet i
morslivet døde.

Case 3
Fra Garwha i Jharkand gjenfortelles den traumatiske sorgen,
trakasseringen og vanskelighetene til den kristne adivasienken «Meera». Hennes kristne oraon-mann, «Ravi», en lokal
arbeider, ble tatt til fange av en hindutva-gjeng under påskudd
av at de skulle kjøpe en okse av ham. Han ble brutalt slått,
hånt og etterlatt for å dø i politiets varetekt.

I en landsby i Malkangiri i Odisha rapporteres det om problemer
og påfølgende trakassering for «Gagan», en kristen adivasi som
ble angrepet av hinduer fra hele landsbyen, en voldelig mobb
som bestod av 200-250 mennesker. Mens han og familien var
i bønn, omringet de huset og overfalt dem, og hans mor og
yngste søster (10 år gammel) ble brutalt slått.

Case 6
I det sørlige Odisha dokumenterer vi en sak som allerede var
dekket av ordinære medier, men i en fullstendig forvrengt
versjon. I caset fortelles det om en hindutva-gjengs opprørende
lynsjing av den kristne tenåringsgutten «Sukumar», samt tortur,
trusler og voldelige angrep på søskenbarn og andre kristne
familier. Dette var en del av en nådeløs kampanje iscenesatt
av RSS for å tvinge dem til å konvertere/rekonvertere til
hinduismen.

Case 7
I en middels stor landsby i Madhya Pradesh forteller vi historiene
til de mange nøkkelinformantene og vitnene til den volden som
brøt ut sent i desember 2020, da en høyreorientert hindutvaungdomsgruppe med bånd til BJP organiserte en aggressiv
kampanje for å presse fram penger til bygging av et Ram-tempel.
Lokale muslimer ble mishandlet, og da de protesterte muntlig,
grep medlemmene av hindumobben til våpen og brukte et
politkjøretøy for å angripe den lokale moskéen. Dette førte til et
folkehav av hinduer, rundt 6000, som satte fyr på et muslimsk
hus og flere kjøretøyer uten av de ble straffeforfulgt. Etter
dette har mange av de berørte muslimske familiene opplevd
arrestasjoner på sviktende grunnlag, falske anklager i kampanjer
på sosiale medier og utkastelser fra sine hjem.

Case 4

Case 8

I en liten by i Malangiri-distriktet i Odisha rapporteres om
vanskelighetene og den påfølgende trakasseringen og
motstanden en ung, kristen SC-kvinne – «Shilpa» - har
opplevd. Hennes far og brødre, som tilhører RSS og bekjenner
seg til hindutva-ideologien, sluttet seg til en hinduradikal
gruppe ledet av en lokal SC RSS-leder som angrep Shilpa,
dro av henne hodebekledningen og trakk både henne og
den lokale pastoren og ektefellen hans til politistasjonen og
anklaget dem for «tvangskonvertering».

I en liten by i Madhya Pradesh er det samlet dokumentasjon
fra mange sentrale informanter og øyenvitner til anti-muslimsk
diskriminering, trakassering og vold. Disse tilfellene fant
sted under en aggressiv marsj hvor hundrevis av unge BJPtilknyttede menn, som tilhørte Bharatiya Janata Yuva Morcha
(ungdomsgrenen av BJP), rammet muslimer gjennom utallige
tilfeller av desinformasjon i sosiale kanaler for det hinduistiske ytre
høyre. Det førte også til arrestasjon av en lokal muslim på falskt
grunnlag og med fabrikkerte anklager, samt illegal utkastelse av
lokale muslimer fra sine hjem og eiendommer. Dette skjedde etter
ordre fra hinduaktivister i samarbeid med politiet, rettsvesenet og
lokale myndigheter.

3

Alle navn er endret og identifiserende informasjon fjernet for å beskytte identiteten til personene i disse casestudiene.

Stammefolkene, eller adivasiene, utgjør nær ni prosent av Indias befolkning, mer enn 100 millioner mennesker. Adivasi refererer ikke bare til etnisk identitet, men også som
en rettmessig og opprinnelig eier av land og naturressurser, en særskilt måte å leve på og så videre. Nylig har det vært en viss politisk framgang når det gjelder å erklære
adivasi som en særskilt religion i seg selv, samtidig som adivasi er en merkelapp for ulike adivasi-religioner (slik som Sarna).
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Case 5

Eksempler på ekskludering av
kristne og muslimske fellesskap
Eksempler vi har dokumentert til bruk i våre case-studier
inkluderer men er ikke begrenset til:
a) At lokale innbyggere – herunder enkelte slektninger – med
bånd til hindutva-grupper og organisasjoner, som Rashtriya
Swayamsevak Sangh (RSS)5 og Akhil Bharatiya Vidhyarthi
Parishad (ABVP), blir hindret i å forsvare eller bistå kristne
og muslimer som har hatt behov for bistand og hjelp i
eiendomstvister og andre typer saker.
b) At man nekter å videreformidle vesentlig informasjon til politi
og ordensmakt om angrep på kristne og muslimer.
c) At kristne og muslimske arrangementer eller søknader om
tillatelse til offentlige arrangement blir trenert, samt at kristne og
muslimske familier blir nektet tjenester og lovpålagt erstatning.
d) At kristne blir nektet ytelser som de har krav på ved lov, eller
at man får trusler om at slike ytelser opphører dersom noen
konverterer offisielt.
e) At politi og lokale samfunnsaktører nekter å anerkjenne
kriminalitet begått mot kristne og muslimer dersom
gjerningspersonene er hinduradikale.
f) At anti-konverteringslover misbrukes mot de som på legitimt
vis praktiserer sin tro, samt misbruk av anti-konverteringslover
mot dem som står oppført med én tro i offentlige registre, men
som ønsker å delta på kristne arrangement.
g) At Panchyat-ledere6 eller lokale eldste nekter å gripe inn i
saker som angår kristne og muslimers livskvalitet.
h) At kristne og muslimer med dalit/adivase-bakgrunn presses
til å rekonvertere til hinduismen, slik at de kan beholde arbeid,
og forbli en del av fellesskapet i sine lokalmiljø, framfor å bli
utestengt (Ghar Wapsi).

5
Organisasjonen RSS ble grunnlagt i 1925 og har for øyeblikket mer enn én
million medlemmer. Målet til organisasjonen er å arbeide for en ren hindunasjon.
Det nåværende ledende partiet, BJP, sprang ut fra RSS i 1985. Mange andre
organisasjoner har på samme måten hatt sitt utspring fra RSS for å tjene spesifikke
formål. For eksempel ABVP, en studentorganisasjon etablert for å mobilisere for
hindutva-ideologien på landets universiteter. Samlet blir disse organisasjonene
referert til som Sangh Parivar, eller Sangh-familien. Tanken om hinduistisk overhøyet
springer ut fra de ‘øvre’ kastenes dominans over de ‘lavere’ kastene i hinduismen og
dominansen over religiøse minoriteter som er atskilt fra og fremmed for hinduismen.
6
Begrepet ‘Panchayat’ oversettes direkte til et råd av fem, men i praksis refererer
det til en form for selvstyre i landsbyene i India. Panchyat-medlemmer blir valgt
hvert femte år av landsbyens innbyggere som hører innunder den Panchyat’en. De
valgte medlemmene velger sin Panchyat-president, mens myndighetene utpeker
tjenestemenn som skal administrere Panchyat’en og støtte presidenten.
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Eksempler på hvordan kristne
og muslimske enkeltindivider
og fellesskap utsettes for
mobbing, trakassering, vold og
manglende rettssikkerhet
Eksemplene vi har dokumentert i case-studiet inkluderer, men er
ikke begrenset til:
a) Sammensvergelse mellom lokale myndigheter og lynsjemobb
som heies fram av hindu-samfunnet, og som enten er en del av
eller støtter hindutva-grupper eller -politikk.
b) Misbruk av juridiske virkemidler for å true eller arrestere
kristne og muslimske ofre/overlevende etter angrep fra
hindumobber.
c) Krav om at ofre selv må skaffe bevis for angrepene, selv
når angriperne har filmet hele hendelsen og lastet det opp på
sosiale medier.
d) Unnlatelse av å godta, og/eller bevisst miste eller destruere,
klare bevis på vold og aggresjon mot kristne og muslimer.
e) Uttalelser og bilder som oppfordrer til vold mot kristne og
muslimer, og som sirkulerer og gjentas av overgripere før, under
og etter angrep mot kristne og muslimer.
f) Uttalelser som oppforder til vold mot kristne og muslimer, og
som blir gjentatt av politiet og representanter for ordensmakten
under og etter angrepene.
g) Nedsettende og dehumaniserende kommentarer fra politiet,
ordensmakten forøvrig og politikere, om yrke, kunnskapsnivå,
personlige egenskaper og matvaner til muslimer og kristne
(særlig for dalit og adivasi-gruppene).
h) Unnlatelse fra politiet og ordensmakten i å arrestere og
avskrekke mobber fra å fysisk true eller utøve vold mot kristne
og muslimer, og deres eiendom.
i) Fysiske angrep fra voldelige hinduradikale mobber mot
enkeltpersoner, samt eiendom og kjøretøy som er eid av, leid til,
eller brukt av kristne og muslimske individer og grupper.
j) Ildspåsettelse av kristnes forsamlingssteder; ildspåsettelse
av eiendeler til kristne og muslimer – for eksempel bøker og
religiøse tekster.
k) Trusler og dødstrusler mot kristne og muslimske ofre for
hindutva-vold for å hindre dem i å ta saken til domstolen.
l) Gjentatte angrep på dem som aktivt motsetter seg vold, for
eksempel menneskerettighetsarbeidere og religiøse aktivister
fra kristne og muslimske humanitære organisasjoner.
m) Urettmessig arrestasjon og rettsforfølgelse av kristne og
8

muslimer som rapporterer om pågående vold og trakassering
rettet mot dem.
n) Falske anklager såvel som bilder og uttalelser som sirkulerer
i sosiale medier og som oppfordrer til vold mot kristne og
muslimer.
o) Falske anklager mot kristne og muslimske ofre som blir
trykket i lokale og regionale aviser.
p) Desinformasjon om kristne og muslimer, deres skikker, kultur
og lojalitet til hele den indiske nasjonen som blir spredt på
sosiale medier av hindutva-grupper og deres støttespillere.
q) Desinformasjon om kristne og muslimer, deres skikker, kultur
og lojalietet til hele den indiske nasjonen, spredt i taler av hindupolitikere på alle nivåer – lokalt, nasjonalt og på regjeringsnivå.
r) Fryktskapende, stereotypisk, dehumaniserende,
diskriminerende og voldsoppfordrende propaganda og
desinformasjon om kristne og muslimske samfunn og deres
forhold til samfunnslivet (som covid, renslighet og fruktbarhet/
fødselsrate). Dette blir uttalt og publisert av nasjonale politikere.
s) Trusler mot hindu-venner/naboer/myndighetspersoner som
tar opp saker på vegne av muslimske og kristne ofre, eller som
forsøker å vitne til fordel for dem.
t) Trusler via annonser og stemmesanking i forbindelse med
valgkamp.
u) Planlagt og målrettet seksuell trakassering av kvinnelige
medlemmer (unge jenter og voksne kvinner) i den hensikt å
ydmyke og gjøre dem «urene».
v) Sammensvergelse mellom lokale myndighetspersoner i å rive
muslimske og/eller kristne hjem.
w) Sammensvergelse mellom utleiere i den hensikt å kaste
ut kristne og muslimske leietakere som urettmessig er blitt
anklaget for kriminelle handlinger.

Faktorer som forsterker traumer og pågående
diskriminering
Det er verdt å merke seg at eksemplene på utestengelse,
diskriminering, trakassering og vold som vi har dokumentert
viser en sterk forbindelse mellom hindutva-staten og ikkestatlige aktører når det gjelder å mobilisere, orkestrere,
legitimere og/eller dekke over trakassering, mobbing, vold
og diskriminering mot indiske kristne og muslimer. Dette er
spesielt påtagelig i landdistriktene, hvor berørte kristne og/eller
muslimer også tilhører dalit- eller adivasifolket, og som har små
økonomiske, sosiale eller politiske ressurser. Leseferdighetene
blant noen av disse befolkningsgruppene er lav, særlig blant
kvinner; smarttelefoner eies ofte kun av familiens mannlige
overhode og/eller av eldre slektninger, og de juridiske
prosessene de blir bundet opp til når angriperne går til sak mot
dem kan bli for kostbare til at det kan forsvares.

Alvorlige konsekvenser for livskvalitet, liv og levebrød
Den skade kristne og muslimer i India påføres, og som er
dokumentert i denne rapporten, inkluderer men er ikke
begrenset til:
a) Tap av liv, andre former for tap og fysiske skader knyttet
til praktiseringen av tro eller anklager knyttet til deres
trosbaserte identitet.
b) Panikk, angst, depresjon og selvmordstanker knyttet til
konsekvensene ved å fortsette å leve ut troen offentlig.
c) Tap av jobb, finansielle tap gjennom tap av eiendom og/
eller jobbmuligheter som følge av praktisering av troen eller
tilknytning til en trosbasert identitet.
d) Atskillelse fra familiemedlemmer på grunn av trusler og
frykt rundt deres tro.

g) Frykt for å praktisere sin tro åpent og frykt for å bli møtt
med vold om man har symboler på tro (for eksempel skjegg,
hodebekledning, slør, klesdrakt eller kors).
h) Lavt selvbilde og en opplevelse av isolasjon på grunn av ulike
former for desinformasjon om deres trosfellesskap.
i) Politisk hjemløshet og frykt for å bruke stemmeretten.
j) Gjentatte ydmykelser og dehumanisering foran medborgere,
andre landsbyboere, slektninger, venner og kolleger gjennom
uønsket berøring, knuffing, slag, verbale angrep og utfrysning.
k) En følelse av å skade andre gjennom sin tro, og dermed også
et behov for å kvitte seg med eksterne symboler eller markører
på tro.

f) Barn som vokser opp i frykt på grunn av foreldrenes
trosbaserte identitet og praksis.

Ressurser og støtte til ofre for
trosbasert diskriminering
og vold
Den fryktelige smerten, og den vedvarende tragedien
deltagerne i denne studien gikk gjennom, gjorde et sterkt
følelsesmessig inntrykk på forskerteamet. Men det gjorde
også den utrolige åndsstyrken de viste i møte med de
tilsynelatende endeløse vanskelighetene. Men vi ble også
slått over mangelen på institusjonell omsorg, solidaritet
og støtte fra større kirker i andre kirkesamfunn, og den
bemerkelsesverdige mangelen i indiske medier når det
gjaldt å gi et balansert perspektiv på disse hendelsene.
Kristne og muslimske fellesskap og individer kommer
ofte fra en ekstremt underpriviligert økonomisk bakgrunn.
I begge grupper gir ofte deres trosbaserte praksis en
motivasjon til å leve videre, og det gir håp på tross av
den sosiale og politiske smerten de må gå gjennom.
Gjentatte ganger ble vi fortalt at tillit til Gud (Jesus, Allah,
Skaperen) var en kilde til trøst og styrke til dem som til
dem som var blitt rammet av mobben, eller som hadde lidd
under diskriminering og andre utfordringer i livet (slik som
avhengigheter eller sykdom). I de kristne fellesskapene var
det en sterk følelse av at troen ble prøvd gjennom all volden
og ydmykelsene de ble utsatt for.

Motstand og forsvar
Hvordan kristne og muslimer i India handler for å yte motstand
og forsvare seg mot diskriminering og vold, som blir påført dem
fra toppen i regjeringspartiet til mobber som har forbindelser
til, eller blir engasjert av, hindutva-organisasjoner fra ytre høyre,
inkluderer men er ikke begrenset til:
a) Rapportering av misbruk og vold til politiet.
b) Forsøk på å gå til sak mot overgriperne.
c) Forsøk på å overbevise lokale politikere, slik som landsbyens
eldste, Panchyat-ledere eller lokale dommere om å fremme
deres sak.
d) Kontakt med lokale, regionale og nasjonale
menneskerettighetsgrupper for å få støtte.
e) Forsøk på å formidle sine historier til tradisjonelle og
alternative medier
f) Fortsatt praktisering av tro i det private eller i det offentlige
rom.
g) Etablering av sitt eget nettverk for solidaritet, hjelp og
livberging for å forhindre at planlegging av ildspåsettelse og
vold fra hindutva-grupper skal føre fram.
h) Etablering og drift av databaser for voldskriminalitet mot sin
egen
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Anbefalinger til det internasjonale
samfunnet og internasjonale
finansinstitusjoner
1

2

10

Det internasjonale samfunnet bør umiddelbart nedsette
en internasjonal undersøkelseskommisjon for vold
og andre menneskerettighetsbrudd mot religiøse
minoriteter i India. Kommisjonen må ta for seg allerede
dokumenterte saker og etablere en internasjonal
overvåkningsmekanisme, inkludert hensiktsmessig
praktisk opplæringsprogram for både myndigheter og
sivilsamfunn som skal delta i å dokumentere tilfeller
av vold, intoleranse og diskriminering mot Indias ulike
religiøse minoriteter.
Internasjonale sivile organisasjoner som arbeider
med å forebygge vold mot religiøse minoriteter, med
støtte fra forskere og grasrotaktivister, bør nedsette en
internasjonal, tverrfaglig kommisjon for å dokumentere
nye og kommende tilfeller av diskriminering,
dehumanisering, desinformasjon og hets mot kristne
og muslimer på engelsk, hindi og alle hovedspråkene i
India, slik at det blir lettere å ilegge sanksjoner mot dem
som sirkulerer slike uttalelser på sosiale medier.

3

Det internasjonale samfunnet bør opprette en
uttømmende database over vold, diskriminering og
andre menneskerettighetsbrudd mot minoriteter i India
samt tilby fri rettshjelp fra internasjonale team av jurister
til alle ofre/overlevende, uavhengig av deres finansielle
styrke.

4

Alle internasjonale finansielle organisasjoner og
internasjonale private investorer som gir lån, eller
som gjør forretninger med indiske myndigheter,
bør skaffe seg kunnskap om status når det gjelder
menneskerettighetsbrudd, inkludert pogromer

og gjengvold – mot kristne, muslimer og andre
religiøse minoriteter i India, samt knytte forretninger
og investeringsmuligheter opp mot respekt for
menneskerettigheter for alle indere, inkludert den
umistelige verdien av å velge, skifte og praktisere en
religion eller en tro.

5

Det internasjonale samfunnet bør gjøre respekt for
menneskerettighetene overfor alle indere, inkludert
alle religiøse minoriteter, til en betingelse for ethvert
hjelpeprosjekt og/eller handelsavtale samt etablere
overvåkende mekanismer for å sikre at slike betingelser
blir oppfylt.

6

Det internasjonale samfunnet bør umiddelbart
fordømme ytre høyre hindutva-aktører - statlige som
ikke statlige som har en rolle i å oppmuntre, delta i,
legitimisere eller profitere på vold og diskriminering mot
kristne og muslimer.

7

Enhver indisk politiker, medlem av politistyrkene eller
domstolsapparatet hvor man kan dokumentere at de
har sammensverget seg i anti-kristne og/eller antimuslimske pogromer, lynsjinger, hets, vold og andre
menneskerettighetsbrudd, bør bli stilt for retten av både
nasjonal og internasjonale domstoler, få sine saker
prøvd og bli stilt til ansvar.

Anbefalinger for eiere av sosiale
medieplattformer og nyhetskanaler
1

2

3

4
5

7

Selskaper som eier sosiale medier må umiddelbart
øke antallet moderatorer som kan adressere spesifikke
lokale tilfeller av diskriminering, trakassering og vold
som deles på deres plattformer og apper. På samme
måte som Facebook har gjennomført vedlikehold av sine
logaritmer og tredoblet størrelsen på moderatorteamet
for å identifisere og adressere rasistisk hets mot
svarte grupper i USA, anbefaler vi at alle store sosiale
mediehus øker størrelsen på sine moderatorteam for
spesielt å adressere diskriminerende og hetsende
uttalelser mot religiøse minoriteter i India.
Alle moderatorteam som kontrollerer sosiale
mediers innhold bør ha omfattende kompetanse i
regionale språk, motta opplæring i internasjonale
menneskerettighetsstandarder samt bli gjort kjent
med den komplekse og ulike bruken av hindi,
engelsk, regionale språk og dialekter. Dette gjelder
også bilder, gif’er og memer som brukes for å skjule
informasjon, provokasjoner og oppfordringer til vold
og diskriminering mot kristne, muslimer og andre
minoriteter.
Selskaper som eier sosiale medier må lære opp sine
innholdsmoderatorer i utviklingen av interreligiøse
relasjoner og om hvordan medier og sosiale medier
bruker forbindelser med diskriminerende og voldelige
arrangemeter, pogromer og gjengvold, slik at de kan
hindre uttalelser fra brukere som sprer desinformasjon
og hets, samtidig som de i tråd med artikkel 20 i
ICCPR7 fjerner uttalelser som oppfordrer til vold og
diskriminering mot religiøse minoriteter.
De som rapporterer nasjonale og internasjonale
nyheter – både i og utenfra India – må få
opplæring i religion, med et særlig fokus på å løfte
oppmerksomheten om hvordan stemmene til etniske og
religiøse minoriteter kan bli borte, underrepresentert og
til og med feilrapportert av de store nyhetskanalene.

6

7

8

Alle selskaper som eier sosiale medier må oppgradere
rekruttering og trening av sine Al-team med tanke på
den indiske sosiale medievirkeligheten og internasjonale
menneskerettighetsstandarder, samt vedlikeholde sine
algoritmer slik at de særskilt adresserer dehumanisering,
diskriminering og hets mot religiøse minoritetsgrupper
i India og Sørøst-Asia generelt. Dette inkluderer, men
er ikke begrenset til, hvordan kaste og kjønn krysser
religiøs identiet.
Vold mot religiøse minoriteter blir muliggjort ved
mobilisering av mobber som åpent diskuterer sine
planer og gjør sine intensjoner tydelige på plattformer
og plattformuavhengige apper hvor innholdet er allment
synlig og tilgjengelig. Alle selskaper som eier sosiale
medier må umiddelbart fjerne innhold som krysser
grensen for religiøst hat i henhold til ICCPR artikkel
20, samt suspendere misbrukte brukerkontoer på tvers
av plattformene for på den måten å ta motet fra andre
brukere, nettverk og grupper som er tilbøyelig til det
samme.
Mens det er betydelige utfordringer med å adressere
krypterte uttalelser (for eksempel på WhatsApp og
Telegram), anbefaler vi at man i det minste agerer
umiddelbart på ukrypterte uttalelser som er offentlig
tilgjengelige på deres plattformer og som representerer
er brudd på ICCPR artikkel 20: Facebook, Instagram,
YouTube, TikTok og ShareCat. I mange tilfeller vil
brukere som sprer hets på meldingstjenester også ha
korresponderende konti på Facebook, Twitter, Instagram
og så videre hvor man finner tilsvarende uttalelser. I slike
tilfeller kan brukere bli advart og/eller suspendert ved
gjentatte brudd.

Selskaper som eier sosiale medier bør opprette
grupper for særskilte interesser (tilsvarende som
Facebooks Oversight Board) sammensatt av eksperter
og representanter fra ulike grupper som historisk sett
har blitt utsatt for utestengelse og vold i India (inkludert
religiøse minoritetsgrupper) og gi dem myndighet til å
utforme plattformens innholdspolicy og felles standarder.

Se https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

11

opendoors.no | norway@od.org
#StandForTruthIndia

