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20 October 2021 

 

Madam Sheikh Hasina 

Honorable Prime Minister of Bangladesh 

Old Sangsad Bhaban  

Tejgaon, Dhaka-1215  

Bangladesh 

 

 

Geachte minister-president, 

 

Uit naam van de hindoegemeenschappen in België willen wij onze schok en ontzetting te kennen 

geven over de gewelddadige acties van radicale moslims tegen hindoetempels, beeldgedaanten, Durga 

Puja-festivals, bedrijven en individuen sinds 13 oktober 2021. Dergelijke aanvallen vinden nu al 

tientallen jaren plaats in Bangladesh en het lijkt erop dat deze gewelddadige extremisten zich in het 

land meer en meer aangemoedigd voelen door het gebrek aan behoorlijke regeringsbescherming die 

minderheden in uw land hebben. Deze institutionele onwil om de minderheden in het land te 

beschermen kan als een “grove schending van de mensenrechten” worden beschouwd. 

 

Uw regering en de vorige regeringen van Bangladesh hebben dramatisch gefaald in het bieden van 

bescherming en in het afdoende berechten van de daders van deze gewelddaden. Al deze gewelddaden 

zijn zeer goed gedocumenteerd in duizenden rapporten van zeer gerenommeerde internationale 

mensenrechtenorganisaties, onafhankelijke nieuwsmedia en ook van minderheden in Bangladesh zelf. 
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Wij doen een beroep op uw regering om de noodzakelijke realistische stappen te zetten (hieronder 

aangegeven) om de hindoes en andere minderheden in uw land te beschermen: 

 

1. Permanente politiebescherming in alle belangrijke hindoeïstische 

gebedshuizen of andere gemeenschapscentra of buurten van minderheden; 

 

2. Ervoor zorgen dat daders zware straffen krijgen door strenge gerechtelijke 

vervolging; 

 

3. Het schadeloos stellen van families die hun dierbaren hebben verloren en van 

personen die door deze afschuwelijke gewelddaden lichamelijk letsel hebben 

opgelopen; 

  

4. Hindoegemeenschappen helpen bij de wederopbouw van hun 

gebedsplaatsen en vernielde woningen; 

 

5. Een snelle politiemacht oprichten voor de bescherming van minderheden, 

die onmiddellijk kan worden ingezet op de plaatsen waar zich rellen 

voordoen.  

 

Er moet een einde komen aan deze cyclus van regelmatig geweld en misbruik waarmee minderheden 

worden geconfronteerd en ook aan het gebrek aan regeringsbescherming. Degenen die voor dit geweld 

verantwoordelijk zijn, moeten voor de rechter worden gebracht. 

 

Hindoe-organisaties en -gemeenschappen over de hele wereld werken samen om ervoor te zorgen dat 

de nationale regeringen van de landen waar zij wonen deze kwestie serieus nemen en uw regering 

zullen verzoeken de nodige stappen te ondernemen zoals hierboven vermeld. Indien Bangladesh zich 
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niet houdt aan de internationale normen op het gebied van de mensenrechten, zullen politieke en 

economische sancties van de internationale gemeenschap mogelijk het gevolg zijn. 

 

                                                                                          

Hoogachtend,  

                                                                                                  

Rabindra Singh     

Voorzitter 

Hindoe Forum van België 

Avenue d’Audergem 197 

1040 Brussels 

België  

hindu-forum.be 

 

Manik Paul  

Uitvoerend directeur 

HRCBM-EU, een NGO met een speciale  

raadgevende status bij ECOSOC van de VN 

58, Blvd. Louis Schmidt  

1040 Brussels, België 

hindu-forum.be  

hrcbm.org 

 

 

CC aan: H.E. Ambassador of Bangladesh to Belgium, 29-31 Rue Jacques Jordanes , 1000 Brussels. 

 


