
BORTFØRT OG FENGSLET 
PÅ HEMMELIG STED

Idris Khattak, Pakistan



SEND EN SOLIDARITETSMELDING
Idris er veldig glad i hagearbeid og å lese bøker. Det er 
datteren hans Talia som vil ta imot solidaritetsmeldingene 
på hans vegne. Skriv en melding til ham på engelsk, urdu 
eller pashto, og fortell ham hva du har lært om situasjonen, 
forklar ham hvilke refleksjoner du gjør deg og at du støtter 
ham. Send gjerne dette med fine bilder av deg selv i naturen 
eller et bilde av en bokanbefaling til Idris. Send epost til 
kampanje@amnesty.no. 

PROTESTER PÅ SOSIALE MEDIER
Statsminister Imran Khan kan du finne på Instagram 
under @imrankhan.pti. Lag en Instagram-story hvor du 
krever at Idris Khattak får en rettferdig rettssak, og at 
hans forsvinning etterforskes raskt og uavhengig. Pass 
på at det du publiserer ikke er fornærmende overfor 
myndighetene i Pakistan eller landet selv, ellers kan det 
skade Idris. 

SKRIV ET BREV I PROTEST
Skriv et brev til statsminister Imran Khan.
Tiltaleform: Your Excellency 

AMNESTY KREVER AT:
• Idris Khattak løslates, med mindre det finnes troverdig 

bevis for at han har begått en internasjonalt anerkjent 
straffbar handling. Hvis dette er tilfelle må han stilles 
for en uavhengig, sivil domstol i en rettferdig rettssak. 

• Det blir iverksatt en umiddelbar, grundig og uavhengig 
etterforskning av den tvungne forsvinningen av Idris 
Khattak, og at de som har medvirket i forsvinningen 
blir holdt strafferettslig ansvarlig, uten at det tys 
til dødsstraff.

• Idris Khattak og familien hans får økonomisk 
oppreisning for det dehar blitt utsatt for.

Les mer og se forslag til brevtekst på:
amnesty.no/aksjon/idris

Send brevene til: 
Amnesty i Norge, Att: Idris 
Postboks 702 Sentrum, 0106 Oslo

FORSVANT ETTER AT MYNDIGHETENE STOPPET HAM
Idris Khattak har etterforsket tvungne forsvinninger for både 
Amnesty International og Human Rights Watch og er kjent som en 
autoritet på området. Skjebnens ironi inntreffer den 13. november 
2019, da han selv blir offer for tvungen forsvinning i det han 
på vei hjem fra Islamabad blir stoppet i leiebilen sin. Ingen 
visste at han var blitt bortført inntil sjåføren hans ble løslatt to 
dager senere. Fire menn kledd i sivile klær hadde trukket svarte 
sekker over hodet på dem og tatt dem med til et ukjent sted. 

TRUET TIL STILLHET
Familien fikk beskjed om å ikke drive en offentlig kampanje på 
hans vegne, men etter seks måneder brøt datteren stillheten. 
Offentliggjøringen av saken fungerte, og i en sjelden tilståelse 
innrømmet landets sikkerhetsmyndigheter i juni at Idris Khattak 
satt i varetekt og at han ville siktes under «the Official Secrets 
Act». Hvor han befinner seg er fortsatt ukjent. Frykten er at han 
skal siktes for spionasje hvilket vil medføre en lang fengselsstraff 
eller til og med dødsstraff.

RISIKERER DØDSSTRAFF
Idris Khattak skulle fremstilles for retten 13. juli, men tre dager 
senere slo en høyere domstol i Peshawar fast at saken måtte føres i 
en militærdomstol fordi han var siktet under loven for beskyttelse 
av statshemmeligheter. Dette er en tvilsom juridisk begrunnelse, og 
militære domstoler gir sjeldent rettferdige rettssaker. Idris har fortsatt 
ikke blitt gitt tilgang til en advokat eller fått treffe døtrene sine. 

EN STRATEGI FOR Å STILNE KRITIKERE?
Tvungne forsvinninger i Pakistan brukes gjerne til å true/stilne 
kritikere, minoriteter, mm. Regjeringen til statsminister Imran 
Khan har lovet å kriminalisere tvungne forsvinninger, men det har 
enda ikke blitt fremmet noe slikt lovforslag. Ministeren for 
menneskerettigheter har hevdet at Pakistan vil slutte seg til 
FN-konvensjonen mot tvungne forsvinninger, men intet har skjedd 
på denne fronten, og praksisen fortsetter dermed med straffefrihet.

Tvungne forsvinninger skjer når politiet eller andre 
statlige tjenestepersoner sørger for at mennesker 
forsvinner. Idris Khattak fra Pakistan er en ekspert på 
feltet, og har jobbet for flere anerkjente menneske-
rettighetsorganisasjoner. I 2019 forsvant han selv, 
etter å ha blitt stoppet av pakistanske myndigheter. 
Nå risikerer han dødsstraff. 

Idris Khattak
Pakistan


