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COVID-19 har varit en 
svår tid - inplanerade 
event har blivit försenade. 
Men för de som lever i 
länder med apostasi- och 
h ä d e l s e l a g a r h a r 
C O V I D - 1 9 g j o r t a t t 
f ö r f ö l j e l s e n b l i v i t  
intensivare.  


N I G E R I A :
Police arrest Ex-Muslim during lockdown 
Tolv av de Norra staterna i Nigeria har sharia lagar där 
hädelse av Islam är straffbart, inklusive staten Kano där det är 
dödsstraff.


Den 26:e apr i l l ämnade en ju r id isk byrå in en 
stämningsansökan mot Mubarak Bala, en ex-Muslim, för ett 
facebook inlägg som sa att profeten Muhammed var en 
terrorist men anmälan gällde främst att han var öppen ateist 
och för att hans uttalanden ansågs kunna leda till våld från 
den muslimska befolkningen. Bala har fått dödshot både före 
och innan stämningsansökan för hans kritik av Islamisk 
terrorism. I början av Nigerias lockdown arresterade Kano 
polis Mubarak Bala och han är forfarande anhållen. 
Myndigheterna har inte sagt vart de håller honom och Bala 
har inte fått träffa sina advokater.  Mer info finns här.


En twitter uppdatering: 
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Mubarak  Bala:  Hur 
jag blev ex-Muslim  

Extract  from:  "My Journey  from 
Islamist to Free Thinker" 

“Jag började att diskutera med 
nära vänner, kritiserasamhället 
och religion. Många tänkte att 
detta endast var ett “phase.” 
Andra sa att jag höll på att bli en 
Jude - enligt dem innebar det att 
jag blev mer västerländsk[…] jag 
resonerade  med dem såpass att 
de blev rädda att de skulle tappa 
sin tro och bli en hedning, som  
deskulle hata [..] med varje 
terrorattentat [i Nigeria] blev jag 
mer högljudd. Det var då mina 
diskussioner och artiklar blev 
mer kritiska. Vad som äntligen 
fick migatt komma ut som ateist 
var efter en video av en kristen 
kvinna som halshöggs i 2013 av 
killar  runt min egen ålder, som 
talade mitt språk. Det slog mig 
att tiden för tystnad är över. 
Antingen talar jag ut eller så 
drunknar  vi allihopa.” 

“Islam har ca 1.5 miljarder människor. 
Många av oss är offer och samvetsfångar, 
som kämpar för förnuft och frihet från 

vår religion.  Ta bort apostasi-lagarna, den 
osynliga helveteselden och se om våra 

siffror når en miljard.” 
-Mubarak Bala
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Om myndigheterna i Nigeria bryr sig om säkerheten av 
Mubarak Bala och andra i liknande situationer, borde de 
inte lagstifta eller tillåta lagar som förskriver dödstraff eller 
fängelse för en tanke. Samvets-, tanke- och religionsfrihet 
är grundläggande inte kriminella. Hädelselagarna 
appliceras  både på Muslimer och icke-muslimer. 

Leah firar sin 17 års dag själv 
Leah Sharibu fyllde 17år i maj, men utan sin familj. Boko 
Haram terrorister kidnappade Leah Sharibu från hennes 
skola i februari 2018 tillsammans med 109 av hennes 
klasskompisar, hon var då bara 14 år gammal,. Leahs 
klasskompisar har blivit frisläppta efter regeringen i Nigeria 
förhandlade med terroristerna, men Boko Haram vägrade 
släppa Leah eftersom hon vägrade konvertera till Islam.


IRAN: Några frigivna och nya
arresteringar.
Iran har ett högt antal COVID-19 fall vilket har lett till att de 
fått släppa 100,000 fångar som hade fängelsestraff under 
två år för att hindra spridningen av viruset, detta 
inkluderade sju Kristna konvertiter.


Ett stort antal samvetsfångar däremot, är fortfarande i 
fängelse eftersom de oftast får strängare straff. Pastor 
Youcef Nadarkhani är ett exempel. Polis arresterade 
honom våldsamt 2018, efter flera försök att överklaga en 
tidigare dom misslyckades. Myndigheterna arresterade 
honom för hans engagemang i husförsamlingar och ansåg 
att  det stred mot “nationens säkerhet.” Fastän 
Nadarkhani är kristen konvertit erkänns hans barn 
fortfarande inte som kristna, de får inte ta studenten för att 
de inte läst Islam i skolan.


Säkerhetstjänsten i Iran arresterade kristna konvertiten 
Mary Mohammadi den 12:e Januari under protesterna 
efter det Ukrainska planet blev nedskjutet. Mary är en 
riktig människorättskämpe och har bland annat höjt rösten 
för kristna konvertiters rätt att mötas och ha en kyrka - 
kristna konvertiter i Iran får inte 
besöka de registrerade kyrkorna 
i Iran - vilket är varför de måste 
träffas i hemmen för att kunna 
fira gudstjänst. Myndigheterna 
höll Mary på okänd plats under 
fl e r a v e c k o r .  P o l i s e n 
misshandlade Mary både fysiskt 
och psykiskt och när hon 
äntligen skulle få en rättslig 
prövning- blev den uppskjuten på 
grund av covid-19. Domaren ställde frågor om Marys tro 
innan hon släpptes mot borgen. Hon har fått ett 
fängelsestraff som utmäts nästa år. Mer info här: MEC
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Mary Mohammadi 

“Jag har blivit dömd till tre 
månader och en dag i fängelse  
och 10 piskrapp. För vad? på 

grund av att jag protesterade mot 
dödandet av människor, På grund 

av att jag visade sympati för 
familjerna till de som omkom i 

flygolyckan i Ukraina, på grund av 
att jag försvarade alla människors 
rättigheter. - Mary Mohammadi, 

Kristen konvertit.  
Polisen torterade henne  i våras innan 

domstolen sköt upp hennes straff för ett 
år, för att skrämma henne till att vara 

tyst om förföljelsen av kristna 
konvertiter i Iran. Läs mer: Middle East 

Concern 

#HaRamadan 

En ex-Muslim, Zara Kay, satte ihop denna 
bild för ex-Muslimer och Muslimer som 
inte ville fasta.  Det visar på det sociala och 
lagstiftad tryck som muslimer och ex-
muslimer möter. 

Att bryta fastan kan leda till 
fängelsestraff. Läs hela artikeln här 
Marockansk pol is i Marrakesh 
arresterade fem tonåringar för att ha 
rökt på offentlig plats under den 
muslimska fastemånaden ramadan. 
De arresterades också för att ha brutit 
mot landets undantagstillstånd. Enligt 
art ikel 222 i den marockanska 
konstitutionen är det straffbart att 
bryta fastan under ramadan  för 
människor av alla trosuppfattningar. 
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