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– Jeg mener dette er frykte-
lig, sier Laila Bokhari.

Aftenposten skrev tirsdag om en 
demonstrasjon ved den pakistan-
ske ambassaden på Frogner i Oslo 
i helgen der over 100 mennesker 
deltok til støtte for den nå avdøde 
islamisten Mumtaz Qadri.

– Jeg mener dette er fryktelig. 
Det viser støtte til en drapsmann, 
sier Laila Bokhari.

Hun har for tiden permisjon 
fra jobben som statssekretær ved 
Statsministerens kontor, der hun 
har jobbet som sikkerhetskoordi-
nator. Hun har tidligere forsket på 
terrorisme og religiøs ekstremis-
me og vært ansatt på den norske 
ambassaden i Islamabad.

– Enormt trist 
Mumtaz Qadri ble nylig henrettet 
i Pakistan etter å ha blitt dømt til 
døden for drapet på den liberale 
guvernøren i Punjab-provinsen, 
Salman Taseer.

Taseer ble drept etter å ha tatt til 
orde for å gjøre blasfemilovene i 
Pakistan mindre strenge.

«I Profetens tjeneste er selv dø-
den akseptabel», sto det på urdu 
på en av plakatene i Oslo søndag.

Bokhari var i Pakistan da drapet 
på Salman Taseer skjedde i 2011 og 
har siden fulgt saken tett.

– Dessverre har det vært tusener, 
om ikke millioner, mennesker i 
lignende demonstrasjoner i Pakis-
tan. Det er enormt trist at man nå 
også ser den typen støtte i Norge, 
sier Bokhari.

– Dømt etter demokratiske lover
SV-politiker og tidligere stortings-
representant Akhtar Chaudhry 
peker på at demonstrasjonen 
i Oslo er innenfor ytringsfrihe-
tens grenser, men reagerer like-
vel sterkt på budskapet.

– Det er trist at man bruker en 
rettighet man har til å demonstre-
re for en som er dømt etter demo-

kratisk vedtatte lover i Pakistan, 
mens man aldri demonstrerte for 
ham som ble drept for å ha brukt 
sin ytringsfrihet, sier Chaudhry.

Chaudhry skriver også om Qa-
dri-saken i sin blogg.

SV-politikeren understreker at 
han prinsipielt er motstander 
av bruk av dødsstraff, men at lo-
ven må være lik for alle når dette 
tross alt er en del av det pakistan-
ske rettssystemet.

– Jeg er veldig fornøyd med at 
staten Pakistan tok seg selv på al-

vor og kjørte en sak mot Qadri der 
de faktisk gjennomførte hele pro-
sessen, sier Chaudhry.

Høyre-politiker: Tar avstand 
Også stortingsrepresentant Mu-
dassar Kapur (H) tar avstand fra 
demonstrasjonen i Oslo søndag.

– Denne demonstrasjonen var 
tydelig til støtte for gjernings-
mannens handlinger og ikke 
imot dødsstraff generelt. Vi må 
ta klar avstand fra slike paroler 
og holdninger, sier Kapur.

– Jeg synes også det er bra at Is-
lamsk Råd Norge i denne sam-
menheng har vært raskt ute med 
å avklare at de ikke støtter demon-
strasjonen. Dette er samtidig en 
påminnelse om viktigheten av 
forebyggende arbeid, sier han.

Stor og farlig sak i Pakistan
Arild Engelsen Ruud, professor i 
Sør-Asia-studier ved Universitetet 
i Oslo, sier blasfemi er blitt en stor 
og farlig sak i Pakistan.

– Antallet anklager om blasfemi 
er økende, og flere andre perso-
ner er blitt drept av islamister et-
ter slike anklager de siste årene, 
sier Ruud.

Spesielt personer i minoritets-
grupper i Pakistan er ifølge Engel-
sen redde for å bli utsatt for ankla-
ger om blasfemi og må i mange 
sammenhenger være forsiktige 
med hva de gjør. Det kan være 
bare småting som skal til for at 
blasfemi-beskyldninger hentes 
frem.

«Trist». «Fryktelig». «Viser støtte til en drapsmann». Slik reagerer 
profilerte norskpakistanere og Pakistan-eksperter på demonstrasjonen.

Tar kraftig avstand fra  
islamist-demonstrasjon
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En 26 år gammel israe-
ler brukte en gitar for å 
forsvare seg mot en pa-
lestiner som forsøkte å 
knivstikke ham i Tel Aviv 
tirsdag kveld. Palestine-
ren ble senere skutt og 
drept etter først å ha fått 
gitaren i hodet.

26 år gamle Yishay 
Montgomery satt på en 
benk langs strandprome-
naden i den sørlige delen 
av Tel Aviv og spilte gitar 
da han brått måtte bruke 
instrumentet på en an-
nen måte.

– Han hoppet opp 
på benken og forsøk-
te å stikke meg med en 
kniv. Jeg tok gitaren min 
og slo ham i hodet, sier 
Montgomery om palesti-
neren som plutselig duk-
ket opp med kniv i hån-
den. (NTB)

VERDEN

Brukte gitaren 
som forsvar

Kinesiske myndigheter 
jobber for å redusere 
landets fattigdom innen 
2020. En ny veldedighets-
lov skal være med på å få 
kinesere til å donere mer 
til fattigdomsbekjempel-
se. 

Målet er at den skal im-
plementeres i landets 
nye femårsplan, som 
har fattigdomsreduk-
sjon som et av hovedte-
maene. (NTB) 

KINA

Vil bekjempe 
fattigdom 

Tre menn er pågrepet et-
ter at en mann i 50-åre-
ne ble fraranet verdier 
og slått i hodet i sitt eget 
hjem i Kristiansand i går.

– Tre personer har tatt 
seg inn i en leilighet ved 
Coop-butikken på Gim-
levang i Kristiansand. En 
person skal ha blitt slått 
i hodet og frarøvet min-
dre verdier, opplyser et-
terforskningsleder Petter 
Sandell i Agder politidis-
trikt til Fædrelandsven-
nen. (NTB)

KRIM

Mistenkt for 
hjemmeran 
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